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Verbos
1) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
O processo impregnado de complexidade, ao qual se sobrepõem ideias de avanço ou expansão
intensamente ideologizadas, e que convencionamos chamar pelo nome de progresso, tem, dentre outros,
um atributo característico: tornar a organização da vida cada vez mais tortuosa, ao invés de simplificá-la.
Progredir é, em certos casos, sinônimo de complicar. Os aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons
gradativamente incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capacidade de entender. Além
disso, do manual de instruções de um aparelho eletrônico à numeração das linhas de ônibus, passando
pelo desenho das vias urbanas, pelos impostos escorchantes e pelas regras que somos obrigados a
obedecer – inclusive nos atos mais simples, como o de andar a pé −, há uma evidente arbitrariedade, às
vezes melíflua, às vezes violenta, que se insinua no cotidiano.
Não há espaço melhor para averiguarmos as informações acima do que os principais centros urbanos. Na
opinião do geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, “a cidade é o lugar em que o mundo se move
mais; e os homens também. A co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da
educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o movimento, mais
vasta e densa a co-presença e também maiores as lições de aprendizado”.
Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por nós, os realistas, entre os quais se inclui o narrador
de O silenceiro, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto. Para nós, o progresso transformou as cidades
em confusas aglomerações, nas quais a opressão viceja. O narrador-personagem do romance de Di
Benedetto anseia desesperadamente pelo silêncio. Os barulhos, elementos inextricáveis da cidade,
intrometem-se no cotidiano desse homem, ganhando existência própria. E a própria espera do barulho,
sua antevisão, a certeza de que ele se repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho deixa de ser
exceção para se tornar a norma irrevogável, fracassam todas as soluções possíveis.
A cidade conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.
(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. Crítica, literatura e narratofobia. Campinas, Vide Editorial, 2015, p.
121-125)
E a própria espera do barulho (...) despedaça o narrador.
O verbo que possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em:
a) Por isso, a cidade é o lugar da educação...
b) ... nas quais a opressão viceja.
c) ... anseia desesperadamente pelo silêncio.
d) ... há uma evidente arbitrariedade...
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e) ... fracassam todas as soluções possíveis.
2) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: Para responder à questão. considere o texto abaixo.
Quase meio século separa a estreia de Manoel de Barros na literatura − em 1937, com a publicação de
"Poemas Concebidos sem Pecado" em tiragem artesanal de 21 exemplares − da circulação mais ampla de
sua obra, na segunda metade dos anos 1980, graças ao voluntário trabalho de divulgação feito por
jornalistas, escritores e intelectuais que passaram a admirá-lo.
Entre eles, Millôr Fernandes e Antonio Houaiss, para quem Manoel de Barros era comparável a São
Francisco de Assis "na humildade diante das coisas".
Nascido em 1916, em Cuiabá, Manoel de Barros escreveu 18 livros de poesia, além de obras infantis e
relatos autobiográficos. Na juventude, apaixonou-se por Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire. Os poetas
do cinema também o encantaram, com destaque para Federico Fellini, Akira Kurosawa e Luis Buñuel.
Dizia-se um "vedor de cinema", mas sempre "numa tela grande, sala escura e gente quieta do meu lado".
"Acho que um poeta usa a palavra para se inventar", disse em entrevista a um jornal. "E inventa para
encher sua ausência no mundo. (...) O poeta escreve por alguma deformação na alma. Porque não seria
certo ficar pregando moscas no espaço para dar banho nelas. Ou mesmo: pregar contiguidades verbais e
substantivas para depois casá-las."
(Disponível em: www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/-1547550-manoel-de-barros-foi-reveladopor-millor-ehouaiss-relembre-trajetoria.shtml)
... para quem Manoel de Barros era comparável a São Francisco de Assis...
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da frase acima está em:
a) Dizia-se um "vedor de cinema"...
b) Porque não seria certo ficar pregando moscas no espaço...
c) Na juventude, apaixonou-se por Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire.
d) Quase meio século separa a estreia de Manoel de Barros na literatura...
e) ... para depois casá-las...
3) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Considerando a norma-padrão da língua e o emprego de forma verbal, é correta a seguinte frase:
a) Embora não apoiemos, não nos opomos a que gaste tanto tempo com assuntos supérfluos, contanto
que não interrompe a faculdade.
b) Independentemente de onde provierem os recursos, convirjam ou não os pareceres dos técnicos
consultados, eles, sempre destemidos, iniciarão a obra.
c) Eles proveem de uma região em que a destruição de bens naturais ou culturais de importância
reconhecida é considerada crime de lesa-pátria.
d) Os jogadores pleitearam que os juízes não intervissem a cada pequena confusão provocada por um
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choque de corpos ou por discussão banal.
e) Enquanto aquela norma vigiu, não houve como solucionar o impasse e retirar o depósito que a justiça
reteve em prol dos menores de idade.
4) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Considere o trecho abaixo, extraído da Nova gramática do português contemporâneo, de Celso Cunha e
Luís F. Lindley Cintra.
...o gerúndio apresenta duas formas: uma simples [...], outra composta [...].
A forma composta é de caráter perfeito e indica uma ação concluída anteriormente à que exprime o verbo
da oração principal [...].
O que está exposto acima justifica o emprego do gerúndio na frase:
a) Sendo considerada em plena posse de seu juízo no momento de depor, pôde falar a favor da sobrinha.
b) Combinamos que, no horário das 13 às 15h, estarei atendendo aos fornecedores de laticínios.
c) Os alunos estão indo para o laboratório porque já vai começar a aula de Biologia.
d) Tendo já se consumido em lágrimas, despediu-se de todos e partiu.
e) A professora lia sorrindo a narrativa do aluno espirituoso.
5) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
Saudade de Waterloo
É famosa a história da mulher que se queixava de um dia particularmente agitado nas redondezas da sua
casa e do que o movimento constante de cavaleiros e carroças fizera à sua roupa estendida para secar, sem
saber que estava falando da batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que famílias
inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, de carruagem, assistir à
primeira batalha da Guerra Civil americana, em Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira Grande
Guerra, ou a primeira guerra moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens em
uniformes de combate. Mulheres e crianças foram poupadas. Só 5 por cento das mortes na Primeira
Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a proporção foi de 65 por cento.
Os estragos colaterais da Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo de duas técnicas mortais,
a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. Bombardear populações civis foi adotado como uma
“legítima” tática militar, para atingir o moral do inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres,
que tinha importância simbólica como coração da Inglaterra mas nenhuma importância estratégica. Mas
ingleses e americanos também se dedicaram com entusiasmo ao bombardeio indiscriminado, como o que
arrasou a cidade de Dresden. E os “estragos colaterais” chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em
Hiroshima e Nagasaki.
Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por qualquer causa. E cada vez
que vemos uma das vítimas do terror, como o último cadáver de uma criança judia ou palestina
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sacrificada naquela guerra especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os soldados
morriam nas guerras, e ainda era possível ser um espectador, mesmo distraído como a dona de casa de
Waterloo, da história. Ou ser inocente.
(Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, pp.
123/124)
Estará plenamente adequada a correlação entre tempos e modos verbais na completude da seguinte frase:
Não houvessem os alemães bombardeado Londres, provavelmente
a) não ocorrera o bombardeio que tivesse arrasado Dresden.
b) foi evitado o bombardeio que tinha arrasado Dresden.
c) não ocorreria o bombardeio que arrasou Dresden.
d) terá deixado de ocorrer o bombardeio que arrasasse Dresden.
e) tinha sido evitado o bombardeio que arrasará Dresden.
6) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Revolução
Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma
gracinha ou um gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da
hipocrisia americana em matéria de sexo. A hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta
da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus tão machistas lá quanto em
qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força. As
mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.
A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape,
que não é o ataque sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou
conhecidos que acaba em sexo com o consentimento relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode
ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que se criou convencido de que
a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a
promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se
tudo o mais falhar, está implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar
convencionalmente conquistando. No dia em que o homem brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita
e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.
A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade −
desde a moral dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa
civilização é no fundo um álibi montado para o estupro, e que elas só contam com um “não”
desacreditado para se defender. Estão certas.
(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)
Atente para as seguintes construções:
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I. Haveria ainda mais hipocrisia, nas relações entre o homem e a mulher americanos, caso não venham a
se organizar os atuais protestos contra o assédio sexual.
II. Não fossem as iniciativas das mulheres americanas, que não hesitam em processar os desrespeitadores
machistas, não se demoveriam práticas detestáveis de discriminação e desrespeito.
III. Havendo ameaça de um processo, é natural que os homens americanos passem a acautelar-se quanto
às atitudes que venham a tomar em suas relações com as mulheres.
A correlação entre tempos e modos verbais está plenamente respeitada APENAS em
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
7) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
Saudade de Waterloo
É famosa a história da mulher que se queixava de um dia particularmente agitado nas redondezas da sua
casa e do que o movimento constante de cavaleiros e carroças fizera à sua roupa estendida para secar, sem
saber que estava falando da batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que famílias
inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, de carruagem, assistir à
primeira batalha da Guerra Civil americana, em Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira Grande
Guerra, ou a primeira guerra moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens em
uniformes de combate. Mulheres e crianças foram poupadas. Só 5 por cento das mortes na Primeira
Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a proporção foi de 65 por cento.
Os estragos colaterais da Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo de duas técnicas mortais,
a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. Bombardear populações civis foi adotado como uma
“legítima” tática militar, para atingir o moral do inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres,
que tinha importância simbólica como coração da Inglaterra mas nenhuma importância estratégica. Mas
ingleses e americanos também se dedicaram com entusiasmo ao bombardeio indiscriminado, como o que
arrasou a cidade de Dresden. E os “estragos colaterais” chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em
Hiroshima e Nagasaki.
Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por qualquer causa. E cada vez
que vemos uma das vítimas do terror, como o último cadáver de uma criança judia ou palestina
sacrificada naquela guerra especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os soldados
morriam nas guerras, e ainda era possível ser um espectador, mesmo distraído como a dona de casa de
Waterloo, da história. Ou ser inocente.
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(Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, pp.
123/124)
Respeitada a correspondência verbal, ocorre adequada transposição da voz ativa para a passiva em:
I. A mulher, por ocasião da batalha de Waterloo, se queixava de um dia particularmente agitado = Um dia
particularmente agitado era a razão de queixa da mulher, por ocasião da batalha de Waterloo.
II. A Primeira Grande Guerra mutilou uma geração inteira, mas não sacrificou um grande número de civis
= Uma geração inteira teria sido mutilada pela Primeira Grande Guerra, sem sacrificar um grande número
de civis.
III. Terroristas utilizam a guerra psicológica para atingir seus objetivos = A guerra psicológica é utilizada
pelos terroristas para que seus objetivos sejam atingidos.
Atende ao enunciado o que está em
a) I, II e III.
b) I e II apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) III, apenas.
8) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no Leblon, o Jardim Botânico
foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos
dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que
vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as escadarias de
pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do que um grão de
ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho
vivo, tão vivo que parece quase estranho à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir
encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por
entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que alegria eu me
abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa da ponta preta tinha uma aparência
que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava atenção nos
detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das
manhãs se media pela quantidade de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa.
Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que nunca tenha
sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas.
Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre as folhas e sempre numa determinada região do
8
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Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e
descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral.
''Árvore regular, ornamental, da família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de
flores vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um feijão
(mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter visto uma dessas sementes
lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se não era minha
avó que as guardava e tornava a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos
olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou nenhuma e elas
ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a
memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br)
Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade de mulungus... (3o parágrafo)
Na frase acima, alterando-se de voz passiva sintética para analítica, a forma verbal resultante é:
a) era medida
b) eram medidas
c) seria medida
d) tinha sido medida
e) tinham sido medidos
9) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Revolução
Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma
gracinha ou um gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da
hipocrisia americana em matéria de sexo. A hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta
da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus tão machistas lá quanto em
qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força. As
mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.
A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape,
que não é o ataque sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou
conhecidos que acaba em sexo com o consentimento relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode
ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que se criou convencido de que
a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a
promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se
tudo o mais falhar, está implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar
9
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convencionalmente conquistando. No dia em que o homem brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita
e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.
A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade −
desde a moral dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa
civilização é no fundo um álibi montado para o estupro, e que elas só contam com um “não”
desacreditado para se defender. Estão certas.
(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)
A transposição de uma frase na voz ativa para sua exata correspondente na voz passiva ocorre em:
a) As mulheres passaram a reagir contra a prática do assédio sexual = A prática do assédio sexual passou
a ser objeto de reação das mulheres.
b) A reação das mulheres traduz a intensidade de sua revolta = A reação das mulheres será traduzida
pela intensidade de sua revolta.
c) São históricos os preconceitos que vêm vitimando as mulheres = As mulheres teriam sido vitimadas
por preconceitos históricos.
d) Os machistas vêm seduzindo as mulheres com a complacência da sociedade = As mulheres vêm sendo
seduzidas pelos machistas com a complacência da sociedade.
e) Promessas e chantagens empregam os machistas em seu processo de sedução = Os machistas têm
empregado promessas e chantagens em seu processo de sedução.

Advérbio
10) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi veiculada em 9/05/2015,
um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
Quando a guerra acabar…
Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se impõe às percepções
conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à
narrativa impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.
O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os setenta anos do fim da fase
europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8
de maio incorporou-se ao meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas
que éramos obrigados a decorar no ginásio.
Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo depois pela Rússia soviética
− empurrou a guerra para dentro da minha casa através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó
paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o
10
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pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: foram
todos exterminados.
A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos
Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que começava uma nova página da história e perceptível
mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar”
tornara-se desnecessária, desatualizada.
A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália era
saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais calejados do que a mídia atual − nos alertavam
que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde
guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o nazifascismo − se enfrentavam
para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada barbárie.
Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi chamado Dia da Vitória
e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a
guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí,
espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos
sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular
(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849)
A guerra continua, está aí, espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas,
inconfundível, salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
Justifica-se o emprego do advérbio aí, na frase, do seguinte modo:
a) a palavra delimita o lugar da guerra, aquele em que o interlocutor se encontra.
b) a palavra remete ao lugar a que se fez referência anteriormente: ao espaço dos Aliados.
c) a palavra tem o sentido de "nesse ponto", como em "É aí que está o X da questão".
d) a palavra compõe expressão que tem o sentido de "apresenta-se por lugares incertos, de modo
disseminado".
e) a palavra tem seu sentido associado ao da palavra inconfundível, para expressarem, juntas, a ideia de
"contorno único".

Conjunção
11) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi veiculada em 9/05/2015,
um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
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Quando a guerra acabar…
Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se impõe às percepções
conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à
narrativa impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.
O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os setenta anos do fim da fase
europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8
de maio incorporou-se ao meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas
que éramos obrigados a decorar no ginásio.
Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo depois pela Rússia soviética
− empurrou a guerra para dentro da minha casa através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó
paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o
pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: foram
todos exterminados.
A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos
Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que começava uma nova página da história e perceptível
mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar”
tornara-se desnecessária, desatualizada.
A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália era
saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais calejados do que a mídia atual − nos alertavam
que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde
guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o nazifascismo − se enfrentavam
para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada barbárie.
Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi chamado Dia da Vitória
e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a
guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí,
espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos
sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular
(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849)
Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se impõe às percepções
conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à
narrativa impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.
Sem que haja prejuízo do sentido e correção originais, a conjunção acima destacada pode ser substituída
por:
a) contudo.
b) apesar de.
c) quando.
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d) porque.
e) já que.
12) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
Há uma explicação para a escultura de Picasso não ter sido reunida com frequência. Picasso, o filho de
pintor, treinado como pintor, não se levava a sério como escultor. Não considerava as esculturas
vendáveis ou tema de exposição. Ele as guardava em casa e no estúdio, misturadas aos objetos da
decoração. Depois de sua morte, em 1973, a organização do espólio permitiu que obras fossem adquiridas
por outras coleções. Embora as esculturas ficassem longe do público, elas foram vistas por artistas que
visitavam Picasso.
O diálogo do pintor com o escultor é constante. A escultura, diz a curadora Ann Temke, adaptava-se ao
temperamento irrequieto de Picasso, que se permitia improvisação no meio. Na década em que
predomina o metal, ela se diverte com a ideia do artista mais rico da história frequentando ferros-velhos
em busca de objetos.
A influência da arte africana sobre a pintura de Pablo Picasso é conhecida. É só admirar as sublimes
Demoiselles D’Avignon, que moram no quinto andar do MoMA. Mas só quando apreciamos a obra em
escultura a conexão fica mais evidente e compreensiva. Ann Temke lembra que a visita de Picasso ao
Museu Etnográfico de Paris, em 1907, por sugestão do amigo e pintor André Derain, foi um divisor de
águas. “A noção de fazer um espírito habitar uma figura vem daí”, diz ela. “Você não olha para a
escultura europeia daquele tempo e pensa neste poder mágico.”
A curadora vê na representação erótica das formas femininas uma âncora do diálogo entre o pintor e o
escultor. “Ele estava mapeando a renovação de sua linguagem em duas e três dimensões ao mesmo
tempo.”
(Adaptado de: GUIMARÃES, Lúcia. O Estado de S. Paulo. 26 Setembro 2015)
Embora as esculturas ficassem longe do público, elas foram vistas por artistas que visitavam Picasso.
Sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento sublinhado acima pode ser substituído por:
a) Porquanto
b) Apesar de
c) Contudo
d) Conquanto
e) A despeito de
13) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
O processo impregnado de complexidade, ao qual se sobrepõem ideias de avanço ou expansão
13
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intensamente ideologizadas, e que convencionamos chamar pelo nome de progresso, tem, dentre outros,
um atributo característico: tornar a organização da vida cada vez mais tortuosa, ao invés de simplificá-la.
Progredir é, em certos casos, sinônimo de complicar. Os aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons
gradativamente incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capacidade de entender. Além
disso, do manual de instruções de um aparelho eletrônico à numeração das linhas de ônibus, passando
pelo desenho das vias urbanas, pelos impostos escorchantes e pelas regras que somos obrigados a
obedecer – inclusive nos atos mais simples, como o de andar a pé −, há uma evidente arbitrariedade, às
vezes melíflua, às vezes violenta, que se insinua no cotidiano.
Não há espaço melhor para averiguarmos as informações acima do que os principais centros urbanos. Na
opinião do geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, “a cidade é o lugar em que o mundo se move
mais; e os homens também. A co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da
educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o movimento, mais
vasta e densa a co-presença e também maiores as lições de aprendizado”.
Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por nós, os realistas, entre os quais se inclui o narrador
de O silenceiro, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto. Para nós, o progresso transformou as cidades
em confusas aglomerações, nas quais a opressão viceja. O narrador-personagem do romance de Di
Benedetto anseia desesperadamente pelo silêncio. Os barulhos, elementos inextricáveis da cidade,
intrometem-se no cotidiano desse homem, ganhando existência própria. E a própria espera do barulho,
sua antevisão, a certeza de que ele se repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho deixa de ser
exceção para se tornar a norma irrevogável, fracassam todas as soluções possíveis.
A cidade conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.
(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. Crítica, literatura e narratofobia. Campinas, Vide Editorial, 2015, p.
121-125)
A cidade conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.
(final do texto)
Mantendo-se a coerência com o restante do texto, as duas frases acima podem ser articuladas em um
único período, fazendo-se as devidas alterações na pontuação e entre maiúsculas e minúsculas, com o
emprego de
a) porquanto.
b) no entanto.
c) contudo.
d) consoante.
e) conquanto.
14) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Era uma vez...
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As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no
centro de suas vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora
do dia e da noite, ao alcance dos dedos. Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar
crianças como adultos − contar histórias − estivesse vencido, morto e enterrado. Ledo engano. Não é
incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de alguém
uma história anunciada pela vetusta entrada do “Era uma vez...”.
Nas narrativas orais − talvez o mais antigo e proveitoso deleite da nossa civilização – a presença do
narrador faz toda a diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o
ritmo das palavras – tudo é vivo, sensível e vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de
carne e osso, a situação é única e os momentos decorrem em tempo real e bem marcado. O ouvinte sente
que o narrador se interessa por sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve, a
narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.
As histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso,
também, o que se busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as
ouve, e esse ouvinte pode, se quiser, interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo
ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, forma-se uma roda viva, uma cadeia de
atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das nossas
primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que
está em contar e ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer
atual e eterna.
(Demócrito Serapião, inédito)
Atente para esta sequência de frases que compõem um período do texto:
I. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta,
II. o narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve,
III. a narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.
Não se altera o sentido do período acima introduzindo-se as frases II e III, respectivamente, com as
seguintes expressões:
a) uma vez que − ainda que
b) ao passo que − por conseguinte
c) desde que − mesmo que
d) conquanto − porquanto
e) portanto − entretanto

Pronomes
15) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
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Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no Leblon, o Jardim Botânico
foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos
dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que
vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as escadarias de
pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do que um grão de
ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho
vivo, tão vivo que parece quase estranho à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir
encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por
entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que alegria eu me
abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa da ponta preta tinha uma aparência
que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava atenção nos
detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das
manhãs se media pela quantidade de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa.
Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que nunca tenha
sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas.
Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre as folhas e sempre numa determinada região do
Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e
descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral.
''Árvore regular, ornamental, da família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de
flores vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um feijão
(mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter visto uma dessas sementes
lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se não era minha
avó que as guardava e tornava a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos
olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou nenhuma e elas
ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a
memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br)
No segmento de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas (3o parágrafo), o termo
sublinhado pode ser substituído corretamente por:
a) de cuja
b) dos quais
c) de qual
d) de quanta
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e) de cujos

Sintaxe
16) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do
tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, e com frequência, no
decorrer de seus mais de quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além
disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum momento da história a
sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. Por que, então,
tanta gente gosta dela de maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever
sobre ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma nova produção ou
ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio? E por que a ópera é a única
forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no
último século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se
reduzir a um débil gotejar?
Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo em que a ópera se tornou
no início do século XXI. No que se segue teremos muito a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as
maneiras em que a ópera se desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa
ênfase será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências no mundo inteiro.
Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras foram quase
sempre escritas num distante passado europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja
significância em nossa vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física,
emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê.
(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos
quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 21-22)
A frase em que o segmento destacado expressa uma circunstância restritiva é:
a) (linhas 1 e 2) Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística. [...]
b) (linha 3) Além disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir.
c) (linhas 3 e 4) Em nenhum momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar
facilmente os custos exorbitantes da ópera.
d) (linha 9) Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia [...]
e) (linhas 12 e 13) Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras
foram quase sempre escritas num distante passado europeu.
17) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
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Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do
tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, e com frequência, no
decorrer de seus mais de quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além
disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum momento da história a
sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. Por que, então,
tanta gente gosta dela de maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever
sobre ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma nova produção ou
ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio? E por que a ópera é a única
forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no
último século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se
reduzir a um débil gotejar?
Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo em que a ópera se tornou
no início do século XXI. No que se segue teremos muito a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as
maneiras em que a ópera se desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa
ênfase será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências no mundo inteiro.
Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras foram quase
sempre escritas num distante passado europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja
significância em nossa vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física,
emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê.
(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos
quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 21-22)
Em nenhum momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos
exorbitantes da ópera.
Na frase acima, a locução verbal está empregada com regência idêntica à presente em:
a) O crítico elegeu o jovem cantor o maior artista da temporada.
b) Apresentou-nos currículo repleto de menções honrosas.
c) Sem falsa modéstia, recebeu a ovação com elegância e alegria.
d) Tentou cantar de modo condizente com as recomendações do maestro.
e) Jamais se afastou daquele velho conselho do pai.
18) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/ 2015
Atenção: Para responder às questões de números, considere o texto abaixo.
Não é preciso assistir a 12 Anos de Escravidão para saber que a prática foi uma das maiores vergonhas da
humanidade. Mas é preciso corrigir o tempo do verbo. Foi? Melhor escrever a frase no presente. A
escravidão ainda é uma das maiores vergonhas da humanidade. E o fato de o Ocidente não ocupar mais o
topo da lista como responsável pelo crime não deve ser motivo para esquecermos ou escondermos a
infâmia.
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Anos atrás, lembro-me de um livro aterrador de Benjamin Skinner que ficou gravado nos meus neurônios.
Seu título era A Crime So Monstrous (Um crime tão monstruoso) e Skinner ocupava-se da escravidão
moderna para chegar à conclusão aterradora: existem hoje mais escravos do que em qualquer outra época
da história humana.
Skinner não falava apenas de novas formas de escravidão, como o tráfico de mulheres na Europa ou nos
Estados Unidos. A escravidão que denunciava com dureza era a velha escravidão clássica − a exploração
braçal e brutal de milhares ou milhões de seres humanos trabalhando em plantações ou pedreiras ao som
do chicote. [...]
Pois bem: o livro de Skinner tem novos desenvolvimentos com o maior estudo jamais feito sobre a
escravidão atual. Promovido pela Associação Walk Free, o Global Slavery Index é um belo retrato da
nossa miséria contemporânea. [...]
A Índia, tal como o livro de Benjamin Skinner já anunciava, continua a espantar o mundo em termos
absolutos com um número que hoje oscila entre os 13 milhões e os 14 milhões de escravos. Falamos, na
grande maioria, de gente que continua a trabalhar uma vida inteira para pagar as chamadas "dívidas
transgeracionais" em condições semelhantes às dos escravos do Brasil nas roças.
Conclusões principais do estudo? Pessoalmente, interessam-me duas. A primeira, segundo o Global
Slavery Index, é que a escravidão é residual, para não dizer praticamente inexistente, no Ocidente branco
e "imperialista".
De fato, a grande originalidade da Europa não foi a escravidão; foi, pelo contrário, a existência de
movimentos abolicionistas que terminaram com ela. A escravidão sempre existiu antes de portugueses ou
espanhóis comprarem negros na África rumo ao Novo Mundo. Sempre existiu e, pelo visto, continua a
existir.
Mas é possível retirar uma segunda conclusão: o ruidoso silêncio que a escravidão moderna merece da
intelectualidade progressista. Quem fala, hoje, dos 30 milhões de escravos que continuam acorrentados na
África, na Ásia e até na América Latina? [...]
O filme de Steve McQueen, 12 Anos de Escravidão, pode relembrar ao mundo algumas vergonhas
passadas. Mas confesso que espero pelo dia em que Hollywood também irá filmar as vergonhas presentes:
as vidas anônimas dos infelizes da Mauritânia ou do Haiti que, ao contrário do escravo do filme, não têm
final feliz.
(Adaptado de: COUTINHO, João Pereira. "Os Escravos". Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br)
Mas é possível retirar uma segunda conclusão... (8º parágrafo)
... pode relembrar ao mundo algumas vergonhas... (último parágrafo)
... não têm final feliz. (último parágrafo)
Os segmentos sublinhados acima são corretamente substituídos por pronomes em:
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a) retirá-la - relembrar-lhe - o têm
b) retirá-la - relembrá-las - têm-no
c) retirar-lhe - lhe relembrar - têm-no
d) a retirar - relembrá-lo - o têm
e) lhe retirar - o relembrar - o têm
19) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Em 1949, quando o pai morreu, Manoel herdou suas terras em Corumbá. Pensou inicialmente em vender
as terras, mas a mulher convenceu Manoel a restabelecer raízes no Pantanal. Por ocasião do lançamento de
"O Guardador das Águas", que daria a Manoel o seu primeiro Prêmio Jabuti, afirmou: "Entre o poeta e a
natureza ocorre uma eucaristia”.
Fazendo-se as alterações necessárias, os elementos sublinhados acima foram corretamente substituídos
por um pronome, na ordem dada, em:
a) vendê-las − convenceu-o − lhe daria
b) vender-lhes − convenceu-lhe − daria-lhe
c) as vender − convenceu-lhe − o daria
d) vendê-las − lhe convenceu − daria-no
e) vender-lhes − o convenceu − lhe daria

Regência
20) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
Atenção: Para responder às questões de números, considere o texto abaixo.
Não é preciso assistir a 12 Anos de Escravidão para saber que a prática foi uma das maiores vergonhas da
humanidade. Mas é preciso corrigir o tempo do verbo. Foi? Melhor escrever a frase no presente. A
escravidão ainda é uma das maiores vergonhas da humanidade. E o fato de o Ocidente não ocupar mais o
topo da lista como responsável pelo crime não deve ser motivo para esquecermos ou escondermos a
infâmia.
Anos atrás, lembro-me de um livro aterrador de Benjamin Skinner que ficou gravado nos meus neurônios.
Seu título era A Crime So Monstrous (Um crime tão monstruoso) e Skinner ocupava-se da escravidão
moderna para chegar à conclusão aterradora: existem hoje mais escravos do que em qualquer outra época
da história humana.
Skinner não falava apenas de novas formas de escravidão, como o tráfico de mulheres na Europa ou nos
Estados Unidos. A escravidão que denunciava com dureza era a velha escravidão clássica − a exploração
braçal e brutal de milhares ou milhões de seres humanos trabalhando em plantações ou pedreiras ao som
do chicote. [...]
Pois bem: o livro de Skinner tem novos desenvolvimentos com o maior estudo jamais feito sobre a
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escravidão atual. Promovido pela Associação Walk Free, o Global Slavery Index é um belo retrato da
nossa miséria contemporânea. [...]
A Índia, tal como o livro de Benjamin Skinner já anunciava, continua a espantar o mundo em termos
absolutos com um número que hoje oscila entre os 13 milhões e os 14 milhões de escravos. Falamos, na
grande maioria, de gente que continua a trabalhar uma vida inteira para pagar as chamadas "dívidas
transgeracionais" em condições semelhantes às dos escravos do Brasil nas roças.
Conclusões principais do estudo? Pessoalmente, interessam-me duas. A primeira, segundo o Global
Slavery Index, é que a escravidão é residual, para não dizer praticamente inexistente, no Ocidente branco
e "imperialista".
De fato, a grande originalidade da Europa não foi a escravidão; foi, pelo contrário, a existência de
movimentos abolicionistas que terminaram com ela. A escravidão sempre existiu antes de portugueses ou
espanhóis comprarem negros na África rumo ao Novo Mundo. Sempre existiu e, pelo visto, continua a
existir.
Mas é possível retirar uma segunda conclusão: o ruidoso silêncio que a escravidão moderna merece da
intelectualidade progressista. Quem fala, hoje, dos 30 milhões de escravos que continuam acorrentados na
África, na Ásia e até na América Latina? [...]
O filme de Steve McQueen, 12 Anos de Escravidão, pode relembrar ao mundo algumas vergonhas
passadas. Mas confesso que espero pelo dia em que Hollywood também irá filmar as vergonhas presentes:
as vidas anônimas dos infelizes da Mauritânia ou do Haiti que, ao contrário do escravo do filme, não têm
final feliz.
(Adaptado de: COUTINHO, João Pereira. "Os Escravos". Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br)
No contexto dado, possui a mesma regência do verbo presente no segmento A escravidão que denunciava
com dureza, o que se encontra sublinhado em:
a) Quem fala, hoje, dos 30 milhões de escravos... (8º parágrafo)
b) ... número que hoje oscila entre os 13 milhões e os 14 milhões... (5º parágrafo)
c) ... antes de portugueses ou espanhóis comprarem negros na África rumo ao Novo Mundo. (7º
parágrafo)
d) ... o Global Slavery Index é um belo retrato da nossa miséria... (4º parágrafo)
e) Não é preciso assistir a 12 Anos de Escravidão... (1º parágrafo)
21) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Era uma vez...
As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no
centro de suas vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora
do dia e da noite, ao alcance dos dedos. Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar
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crianças como adultos − contar histórias − estivesse vencido, morto e enterrado. Ledo engano. Não é
incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de alguém
uma história anunciada pela vetusta entrada do “Era uma vez...”.
Nas narrativas orais − talvez o mais antigo e proveitoso deleite da nossa civilização – a presença do
narrador faz toda a diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o
ritmo das palavras – tudo é vivo, sensível e vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de
carne e osso, a situação é única e os momentos decorrem em tempo real e bem marcado. O ouvinte sente
que o narrador se interessa por sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve, a
narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.
As histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso,
também, o que se busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as
ouve, e esse ouvinte pode, se quiser, interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo
ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, forma-se uma roda viva, uma cadeia de
atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das nossas
primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que
está em contar e ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer
atual e eterna.
(Demócrito Serapião, inédito)
Está plenamente adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados em:
a) Ele não se dispõe à abandonar os jogos eletrônicos, mas volta e meia fica atento às histórias que lhe
narram.
b) Mesmo àqueles meninos estudiosos não falta tempo para os joguinhos eletrônicos com cujos se
entretêm.
c) A conexão da qual eles permanecem interligados permite-lhes conversarem todo o tempo à muita
distância.
d) As narrativas clássicas, a cuja mágica oralidade sentimo-nos presos, competem com os meios da
informática.
e) Cabe à plateia de um contador de histórias participar ativamente da narração em cuja se acha
envolvida.

Crase
22) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
O termo entre parênteses preenche corretamente a lacuna da frase em:
a) A mudança, começaram ...... senti-la apenas os descendentes dos escravos. (à)
b) Não foi apenas com o intuito de libertar ...... escravos que se promulgou a lei Áurea. (aos)
c) As condições iniciais dos libertos eram muito próximas ...... de escravidão. (as)
d) ...... vésperas do século XX ainda eram debatidas questões como a escravidão. (Às)
e) Muito embora lhes fosse conferida ...... condição de liberto, muitos continuavam subjugados. (à)
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23) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no Leblon, o Jardim Botânico
foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos
dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que
vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as escadarias de
pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do que um grão de
ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho
vivo, tão vivo que parece quase estranho à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir
encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por
entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que alegria eu me
abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa da ponta preta tinha uma aparência
que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava atenção nos
detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das
manhãs se media pela quantidade de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa.
Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que nunca tenha
sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas.
Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre as folhas e sempre numa determinada região do
Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e
descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral.
''Árvore regular, ornamental, da família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de
flores vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um feijão
(mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter visto uma dessas sementes
lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se não era minha
avó que as guardava e tornava a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos
olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou nenhuma e elas
ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a
memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br)
Quanto à ocorrência de crase, considere as frases abaixo.
I. No segmento ... encontrar um mulungu em meio à vegetação... (2o parágrafo), pode-se substituir
corretamente o elemento sublinhado por “por entre”, sem que nenhuma outra alteração seja feita.
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II. No segmento Disse isso à minha avó e ela riu... (3o parágrafo), pode-se suprimir o artigo definido sem
prejuízo para o sentido e a correção.
III. Uma redação correta para o segmento ... na hora de ir para casa (3o parágrafo), caso se substitua a
preposição "em" por "a", é: "à hora de ir para casa".
Está correto o que consta em
a) III, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I, II e III.
e) I, apenas.

Concordância
24) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
Atenção: Para responder às questões de números, considere o texto abaixo.
Não é preciso assistir a 12 Anos de Escravidão para saber que a prática foi uma das maiores vergonhas da
humanidade. Mas é preciso corrigir o tempo do verbo. Foi? Melhor escrever a frase no presente. A
escravidão ainda é uma das maiores vergonhas da humanidade. E o fato de o Ocidente não ocupar mais o
topo da lista como responsável pelo crime não deve ser motivo para esquecermos ou escondermos a
infâmia.
Anos atrás, lembro-me de um livro aterrador de Benjamin Skinner que ficou gravado nos meus neurônios.
Seu título era A Crime So Monstrous (Um crime tão monstruoso) e Skinner ocupava-se da escravidão
moderna para chegar à conclusão aterradora: existem hoje mais escravos do que em qualquer outra época
da história humana.
Skinner não falava apenas de novas formas de escravidão, como o tráfico de mulheres na Europa ou nos
Estados Unidos. A escravidão que denunciava com dureza era a velha escravidão clássica − a exploração
braçal e brutal de milhares ou milhões de seres humanos trabalhando em plantações ou pedreiras ao som
do chicote. [...]
Pois bem: o livro de Skinner tem novos desenvolvimentos com o maior estudo jamais feito sobre a
escravidão atual. Promovido pela Associação Walk Free, o Global Slavery Index é um belo retrato da
nossa miséria contemporânea. [...]
A Índia, tal como o livro de Benjamin Skinner já anunciava, continua a espantar o mundo em termos
absolutos com um número que hoje oscila entre os 13 milhões e os 14 milhões de escravos. Falamos, na
grande maioria, de gente que continua a trabalhar uma vida inteira para pagar as chamadas "dívidas
transgeracionais" em condições semelhantes às dos escravos do Brasil nas roças.
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Conclusões principais do estudo? Pessoalmente, interessam-me duas. A primeira, segundo o Global
Slavery Index, é que a escravidão é residual, para não dizer praticamente inexistente, no Ocidente branco
e "imperialista".
De fato, a grande originalidade da Europa não foi a escravidão; foi, pelo contrário, a existência de
movimentos abolicionistas que terminaram com ela. A escravidão sempre existiu antes de portugueses ou
espanhóis comprarem negros na África rumo ao Novo Mundo. Sempre existiu e, pelo visto, continua a
existir.
Mas é possível retirar uma segunda conclusão: o ruidoso silêncio que a escravidão moderna merece da
intelectualidade progressista. Quem fala, hoje, dos 30 milhões de escravos que continuam acorrentados na
África, na Ásia e até na América Latina? [...]
O filme de Steve McQueen, 12 Anos de Escravidão, pode relembrar ao mundo algumas vergonhas
passadas. Mas confesso que espero pelo dia em que Hollywood também irá filmar as vergonhas presentes:
as vidas anônimas dos infelizes da Mauritânia ou do Haiti que, ao contrário do escravo do filme, não têm
final feliz.
(Adaptado de: COUTINHO, João Pereira. "Os Escravos". Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br)
O verbo em negrito deve sua flexão ao elemento sublinhado em:
a) A Índia, tal como o livro de Benjamin Skinner já anunciava...
b) ... com um número que hoje oscila entre os 13 milhões...
c) Pessoalmente, interessam-me duas.
d) A escravidão que denunciava com dureza...
e) ... o ruidoso silêncio que a escravidão moderna merece...
25) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
A frase em que a concordância se faz em conformidade com a norma-padrão é:
a) Ontem foram constituídos três grupos de estudo, um do qual bastante reduzido, mas, como já havia
passado dois meses desde a liberação da verba de incentivo, não puderam mais aguardar interessados.
b) O coordenador das áreas julgava irrelevante, nessa altura das discussões, os depoimentos recémanexados ao processo disciplinar, vistos anteriormente como bastante úteis.
c) Entrevistou-se, rigorosa e meticulosamente, os últimos quinze profissionais que concorriam à vaga,
cuidados que poderão, sem dúvida, acarretarem bom desempenho em diversas áreas.
d) As receitas dos médicos foram encaminhadas ao setor responsável, que as organizou em pastas e
arquivou-as, passos que se deve ao protocolo da área específica de registros.
e) Para não merecerem repreensão dos pais, os rapazes pediram ao tio que não os repreendesse caso não
lhe pudessem telefonar para avisá-lo do início do jogo.
26) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
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Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do
tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, e com frequência, no
decorrer de seus mais de quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além
disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum momento da história a
sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. Por que, então,
tanta gente gosta dela de maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever
sobre ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma nova produção ou
ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio? E por que a ópera é a única
forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no
último século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se
reduzir a um débil gotejar?
Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo em que a ópera se tornou
no início do século XXI. No que se segue teremos muito a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as
maneiras em que a ópera se desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa
ênfase será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências no mundo inteiro.
Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras foram quase
sempre escritas num distante passado europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja
significância em nossa vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física,
emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê.
(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos quatrocentos
anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 21-22)
Expressões utilizadas no texto motivaram a redação de outras frases. A frase que respeita as orientações
da norma-padrão da língua, no que se refere à concordância, é:
a) Parece muito óbvio, de acordo com o noticiário, a intenção de os artistas de ópera pugnarem por
melhores condições de trabalho e por melhores salários.
b) No planejamento constam várias cotações para a compra dos instrumentos, e nota-se que é bastante
caro os de corda, como o violino e a harpa.
c) De acordo com o especialista, são muito fugaz, mesmo, as variações de tom no canto inicial, mas é
exatamente essa diversificação que dá brilho ao trecho.
d) Foram realmente débeis, por confrontos com outras encenações, a série de entradas do tenor em cena,
mas isso foi atribuído à insegurança de um iniciante.
e) A ópera, considerados sua concepção e entendimento atuais, pode ser tida como uma arte menos
exótica, mas sempre transformadora.
27) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
Saudade de Waterloo
É famosa a história da mulher que se queixava de um dia particularmente agitado nas redondezas da sua
casa e do que o movimento constante de cavaleiros e carroças fizera à sua roupa estendida para secar, sem
saber que estava falando da batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que famílias
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inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, de carruagem, assistir à
primeira batalha da Guerra Civil americana, em Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira Grande
Guerra, ou a primeira guerra moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens em
uniformes de combate. Mulheres e crianças foram poupadas. Só 5 por cento das mortes na Primeira
Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a proporção foi de 65 por cento.
Os estragos colaterais da Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo de duas técnicas mortais,
a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. Bombardear populações civis foi adotado como uma
“legítima” tática militar, para atingir o moral do inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres,
que tinha importância simbólica como coração da Inglaterra mas nenhuma importância estratégica. Mas
ingleses e americanos também se dedicaram com entusiasmo ao bombardeio indiscriminado, como o que
arrasou a cidade de Dresden. E os “estragos colaterais” chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em
Hiroshima e Nagasaki.
Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por qualquer causa. E cada vez
que vemos uma das vítimas do terror, como o último cadáver de uma criança judia ou palestina
sacrificada naquela guerra especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os soldados
morriam nas guerras, e ainda era possível ser um espectador, mesmo distraído como a dona de casa de
Waterloo, da história. Ou ser inocente.
(Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, pp.
123/124)
As normas de concordância verbal acham-se plenamente observadas na frase:
a) Devem-se ressaltar, como efeito colateral dos bombardeios, os terrores a que foi submetida a população
civil, durante a Segunda Guerra Mundial.
b) Espantam-nos a todos, até hoje, que famílias americanas, com suas cestas de piquenique, deram-se ao
luxo de assistir à primeira batalha da Guerra Civil.
c) A importância simbólica dos bombardeios que os alemães promoveram contra os ingleses excediam
quaisquer vantagens do ponto de vista estratégico.
d) É a falta de discriminação dos alvos dos bombardeios que acabam por tornar especialmente
monstruosas as operações bélicas em curso no nosso tempo.
e) Consideram-se como responsável pela multiplicação de vítimas civis das guerras modernas a
associação criminosa de duas técnicas mortais.
28) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
Há uma explicação para a escultura de Picasso não ter sido reunida com frequência. Picasso, o filho de
pintor, treinado como pintor, não se levava a sério como escultor. Não considerava as esculturas
vendáveis ou tema de exposição. Ele as guardava em casa e no estúdio, misturadas aos objetos da
decoração. Depois de sua morte, em 1973, a organização do espólio permitiu que obras fossem adquiridas
por outras coleções. Embora as esculturas ficassem longe do público, elas foram vistas por artistas que
visitavam Picasso.
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O diálogo do pintor com o escultor é constante. A escultura, diz a curadora Ann Temke, adaptava-se ao
temperamento irrequieto de Picasso, que se permitia improvisação no meio. Na década em que
predomina o metal, ela se diverte com a ideia do artista mais rico da história frequentando ferros-velhos
em busca de objetos.
A influência da arte africana sobre a pintura de Pablo Picasso é conhecida. É só admirar as sublimes
Demoiselles D’Avignon, que moram no quinto andar do MoMA. Mas só quando apreciamos a obra em
escultura a conexão fica mais evidente e compreensiva. Ann Temke lembra que a visita de Picasso ao
Museu Etnográfico de Paris, em 1907, por sugestão do amigo e pintor André Derain, foi um divisor de
águas. “A noção de fazer um espírito habitar uma figura vem daí”, diz ela. “Você não olha para a
escultura europeia daquele tempo e pensa neste poder mágico.”
A curadora vê na representação erótica das formas femininas uma âncora do diálogo entre o pintor e o
escultor. “Ele estava mapeando a renovação de sua linguagem em duas e três dimensões ao mesmo
tempo.”
(Adaptado de: GUIMARÃES, Lúcia. O Estado de S. Paulo. 26 Setembro 2015)
Consideradas as normas de concordância verbal, a frase em que estão plenamente respeitadas é:
a) Não chegou a preocupar Picasso, evidentemente, as condições de venda de suas esculturas ou mesmo
se poderiam ser tema de exposição.
b) Ao se deterem nas obras de Picasso, muitos dos que apreciam a escultura percebem nela uma evidente
conexão com a arte africana.
c) Ao permitirem improvisações, segundo a curadora Ann Temke, a escultura se adaptava ao
temperamento irrequieto de Picasso.
d) À época, quando se olha as esculturas europeias não se pensa em um poder mágico delas derivado.
e) Devem haver explicações para a escultura de Picasso, embora de reconhecido valor artístico, não ter
sido reunida com frequência.
29) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
O processo impregnado de complexidade, ao qual se sobrepõem ideias de avanço ou expansão
intensamente ideologizadas, e que convencionamos chamar pelo nome de progresso, tem, dentre outros,
um atributo característico: tornar a organização da vida cada vez mais tortuosa, ao invés de simplificá-la.
Progredir é, em certos casos, sinônimo de complicar. Os aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons
gradativamente incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capacidade de entender. Além
disso, do manual de instruções de um aparelho eletrônico à numeração das linhas de ônibus, passando
pelo desenho das vias urbanas, pelos impostos escorchantes e pelas regras que somos obrigados a
obedecer – inclusive nos atos mais simples, como o de andar a pé −, há uma evidente arbitrariedade, às
vezes melíflua, às vezes violenta, que se insinua no cotidiano.
Não há espaço melhor para averiguarmos as informações acima do que os principais centros urbanos. Na
opinião do geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, “a cidade é o lugar em que o mundo se move
mais; e os homens também. A co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da
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educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o movimento, mais
vasta e densa a co-presença e também maiores as lições de aprendizado”.
Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por nós, os realistas, entre os quais se inclui o narrador
de O silenceiro, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto. Para nós, o progresso transformou as cidades
em confusas aglomerações, nas quais a opressão viceja. O narrador-personagem do romance de Di
Benedetto anseia desesperadamente pelo silêncio. Os barulhos, elementos inextricáveis da cidade,
intrometem-se no cotidiano desse homem, ganhando existência própria. E a própria espera do barulho,
sua antevisão, a certeza de que ele se repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho deixa de ser
exceção para se tornar a norma irrevogável, fracassam todas as soluções possíveis.
A cidade conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.
(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. Crítica, literatura e narratofobia. Campinas, Vide Editorial, 2015, p.
121-125)
Está correta a redação que se encontra em:
a) Os ruídos indesejados invadem a privacidade, obrigando os moradores das cidades a participarem do
que não lhes interessam.
b) Ouve-se, ainda que de dentro de apartamentos com janelas fechadas, os sons indesejados do programa
de televisão no último volume do imóvel vizinho.
c) Para alguns, os barulhos da cidade, mais do que mera consequência do aprimoramento tecnológico,
configuram-se como estorvo cuja insistência altera a vida.
d) Cada um dos rumores produzidos pelas pessoas na cidade grande acossam os mais sensíveis,
causando estresse e doença.
e) Prestes a explodir, o homem indefeso constata que as pessoas e a tecnologia trabalham contra ele,
como se os emboscasse a cada esquina.

30) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
Na Biblioteca 10 de Helsinki é possível ler deitado na rede, fazer negócios, dançar, tocar guitarra ou tirar
uma soneca. É possível fazer praticamente qualquer coisa que jamais se pensaria em fazer em uma
biblioteca. Isso porque seu diretor, Kari Lämsä, pensou que no novo mundo existe pouco espaço para as
velhas bibliotecas e um espaço enorme para as inovadoras.
Lämsä conhece o funcionamento das bibliotecas tradicionais: começou colocando livros nas estantes. Mas
o que chamou a atenção sobre ele é que se deu conta do futuro.
O sucesso de Lämsä pode ser medido: a biblioteca recebe 2.000 usuários por dia em uma cidade com
600.000 habitantes e 36 bibliotecas. A metade de seus usuários tem entre 25 e 35 anos. É o sonho de
qualquer bibliotecário que observa como os grandes leitores das bibliotecas, que são as crianças, fogem ao
crescer. Lämsä, no entanto, conseguiu atrair essa faixa refratária a um espaço associado ao silêncio.
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(Adaptado de: brasil.elpais.com/brasil/2015/06/13/cultura/1434216067_290976.html)
O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural, sem prejuízo da correção e sem que nenhuma
outra modificação seja feita na frase, está em:
a) ... existe pouco espaço para as velhas bibliotecas...
b) ... a biblioteca recebe 2.000 usuários por dia...
c) ... que jamais se pensaria...
d) A metade de seus usuários tem entre 25 e 35 anos.
e) ... que observa como os grandes leitores das bibliotecas...
31) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Revolução
Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma
gracinha ou um gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da
hipocrisia americana em matéria de sexo. A hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta
da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus tão machistas lá quanto em
qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força. As
mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.
A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape,
que não é o ataque sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou
conhecidos que acaba em sexo com o consentimento relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode
ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que se criou convencido de que
a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a
promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se
tudo o mais falhar, está implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar
convencionalmente conquistando. No dia em que o homem brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita
e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.
A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade −
desde a moral dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa
civilização é no fundo um álibi montado para o estupro, e que elas só contam com um “não”
desacreditado para se defender. Estão certas.
(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)
As exigências quanto à concordância verbal estão plenamente atendidas na frase:
a) A muitos poderá parecer um excesso as lutas travadas pelas mulheres americanas contra a prática de
graves atitudes machistas.
b) Acaba por se constituir numa grande hipocrisia as atitudes de quem se diz reger por determinada
moral e pratica outra, inteiramente diversa.
c) É comum que aos homens ocorra estar no exercício de um direito quando, em suas práticas amorosas,
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impõem às mulheres o que as humilha e as desonra.
d) Couberam às mulheres americanas, cansadas de se submeterem aos machistas, travar duras lutas
contra o assédio sexual e outras práticas que as vitimam.
e) A maioria dos homens não costuma levar a sério o “não” que, saindo das bocas das namoradas,
ressoam como se fosse tão somente uma fingida evasiva.
32) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Era uma vez...
As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no
centro de suas vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora
do dia e da noite, ao alcance dos dedos. Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar
crianças como adultos − contar histórias − estivesse vencido, morto e enterrado. Ledo engano. Não é
incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de alguém
uma história anunciada pela vetusta entrada do “Era uma vez...”.
Nas narrativas orais − talvez o mais antigo e proveitoso deleite da nossa civilização – a presença do
narrador faz toda a diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o
ritmo das palavras – tudo é vivo, sensível e vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de
carne e osso, a situação é única e os momentos decorrem em tempo real e bem marcado. O ouvinte sente
que o narrador se interessa por sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve, a
narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.
As histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso,
também, o que se busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as
ouve, e esse ouvinte pode, se quiser, interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo
ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, forma-se uma roda viva, uma cadeia de
atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das nossas
primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que
está em contar e ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer
atual e eterna.
(Demócrito Serapião, inédito)
O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se em uma forma do plural para preencher
corretamente a lacuna da frase:
a) Nem se ...... (pensar) em dar ouvidos às pessoas que não acreditam no poder da arte de contar
histórias.
b) Aos meninos do bairro ...... (parecer) melhor ouvir histórias do que se entreter com jogos eletrônicos.
c) Das histórias que ouviram nada os ...... (encantar) mais do que as inflexões do narrador.
d) É improvável que nos anos futuros ...... (deixar) de haver gratas recordações dessas histórias que
ouvimos.
e) Para a maioria dos alunos ainda se ...... (conservar) os momentos mágicos daquela antiga sessão.
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Pontuação
33) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
A frase pontuada em conformidade com as orientações da gramática normativa é:
a) Não fica muito claro, como os veteranos estudiosos da área poderiam abrigar o pensamento desse
jovem pesquisador, porque o ponto de vista dele é agudo e sobretudo, excêntrico.
b) Seria um equívoco atribuir ao procurador, daquela pessoa idosa, doente, e fragilizada a
responsabilidade pelos malfeitos que foram descobertos, pois ele a tem em alta consideração.
c) Se é justo valorizar a experiência de nossos antepassados, o saber advindo de nossas próprias
vivências, não deve ser tido como menos valoroso; ao contrário pode harmonizar-se com o saber herdado.
d) O conferencista comprovou que a contextualização é o traço mais forte na área da história das ideias
que mais avançou na última década: a história do pensamento político.
e) Sempre voltou seu olhar para as flores mais sensíveis e, de cultivo mais difícil, porém, ao longo de sua
trajetória valeu-se de cautelas mais adequadas ao culti vo de espécies mais resistentes.
34) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
A frase que está pontuada como dispõe a gramática normativa é:
a) Foi o caráter destrutivo da guerra tanto física quanto moral, que finalmente levou os países em
confronto a conhecerem as situações mais dramáticas e desumanas.
b) Podemos indagar o sentido que têm essas manifestações recentes: seriam, por acaso, a expressão de
que o cidadão comum chegou a seu limite no que se refere a aceitar, inerte, a usurpação de seus direitos?
c) Nem pelas razões alegadas contudo, altera-se o mecanismo de apelo imediato à justiça quando os
cidadãos não se entendem entre si, modo de agir que impede esforços de outros tipos de mediações.
d) Não é de se admirar que: muitos críticos contemporâneos entendam como mero exibicionismo, certas
atitudes e práticas artísticas das primeiras décadas do século XX.
e) Estudar o ontem em função do hoje − e também do amanhã, é o propósito das reflexões, que ocorrem,
semanalmente no centro de cultura instalado numa das regiões mais carentes da cidade.
35) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
Saudade de Waterloo
É famosa a história da mulher que se queixava de um dia particularmente agitado nas redondezas da sua
casa e do que o movimento constante de cavaleiros e carroças fizera à sua roupa estendida para secar, sem
saber que estava falando da batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que famílias
inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, de carruagem, assistir à
primeira batalha da Guerra Civil americana, em Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira Grande
Guerra, ou a primeira guerra moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens em
uniformes de combate. Mulheres e crianças foram poupadas. Só 5 por cento das mortes na Primeira
Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a proporção foi de 65 por cento.
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Os estragos colaterais da Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo de duas técnicas mortais,
a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. Bombardear populações civis foi adotado como uma
“legítima” tática militar, para atingir o moral do inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres,
que tinha importância simbólica como coração da Inglaterra mas nenhuma importância estratégica. Mas
ingleses e americanos também se dedicaram com entusiasmo ao bombardeio indiscriminado, como o que
arrasou a cidade de Dresden. E os “estragos colaterais” chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em
Hiroshima e Nagasaki.
Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por qualquer causa. E cada vez
que vemos uma das vítimas do terror, como o último cadáver de uma criança judia ou palestina
sacrificada naquela guerra especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os soldados
morriam nas guerras, e ainda era possível ser um espectador, mesmo distraído como a dona de casa de
Waterloo, da história. Ou ser inocente.
(Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, pp.
123/124)
Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase:
a) Sob o ponto de vista dos chamados “estragos colaterais”, entendidos como efeitos abrangentes da
violência das guerras, os conflitos antigos não eram apoteoses tétricas, de vez que se limitavam, quase
sempre, à conflagração entre soldados, poupando-se, assim, a população civil.
b) Sob o ponto de vista, dos chamados “estragos colaterais” entendidos como efeitos abrangentes da
violência das guerras, os conflitos antigos não eram apoteoses tétricas, de vez que se limitavam quase
sempre, à conflagração entre soldados poupando-se assim a população civil.
c) Sob o ponto de vista dos chamados “estragos colaterais”, entendidos como efeitos abrangentes da
violência das guerras, os conflitos antigos, não eram apoteoses tétricas, de vez que se limitavam quase
sempre, à conflagração entre soldados poupando-se, assim, a população civil.
d) Sob o ponto de vista, dos chamados “estragos colaterais”, entendidos como efeitos abrangentes, da
violência das guerras, os conflitos antigos não eram apoteoses tétricas de vez que, se limitavam, quase
sempre, à conflagração entre soldados poupando-se assim, a população civil.
e) Sob o ponto de vista dos chamados “estragos colaterais” entendidos como efeitos abrangentes, da
violência das guerras, os conflitos antigos não eram apoteoses tétricas, de vez que, se limitavam, quase
sempre à conflagração entre soldados, poupando-se assim a população civil.
36) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no Leblon, o Jardim Botânico
foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos
dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que
vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as escadarias de
pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do que um grão de
ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho
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vivo, tão vivo que parece quase estranho à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir
encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por
entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que alegria eu me
abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa da ponta preta tinha uma aparência
que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava atenção nos
detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das
manhãs se media pela quantidade de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa.
Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que nunca tenha
sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas.
Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre as folhas e sempre numa determinada região do
Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e
descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral.
''Árvore regular, ornamental, da família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de
flores vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um feijão
(mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter visto uma dessas sementes
lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se não era minha
avó que as guardava e tornava a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos
olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou nenhuma e elas
ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a
memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br)
Com respeito à pontuação, atente para as seguintes afirmações:
I. Na frase Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três (3o parágrafo), podese acrescentar uma vírgula imediatamente antes de apenas, mantendo-se a correção e o sentido.
II. No 4o parágrafo, os parênteses indicam juízos da escritora, que, portanto, não constam da definição
encontrada no dicionário.
III. No segmento O fato é que não me sobrou nenhuma e elas ganharam, talvez por isso... (5o parágrafo),
pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente antes de "e", sem prejuízo para a correção e o sentido.
Está correto o que consta em
a) I e II, apenas.
b) I, II e III.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) II, apenas.
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37) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Logrador
Você habita o próprio centro
de um coração que já foi meu.
Por dentro torço por que dentro
em pouco lá só more eu.
Livre de todos os negócios
e vícios que advêm de amar
lá seja o centro de alguns ócios
que escolherei por cultivar.
Para que os sócios vis do amor,
rancor, dor, ódio, solidão,
não mais consumam meu vigor,
amado e amor banir-se-ão
do centro rumo a um logrador
subúrbio desse coração.
(CÍCERO, Antonio. Guardar, Rio de Janeiro, Record, 1996, p. 71)
Atente para as afirmativas abaixo relativas a pontuação.
I. Pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente após amar, na segunda estrofe, sem prejuízo para a
correção.
II. As vírgulas empregadas imediatamente antes de rancor e após solidão, na terceira estrofe, podem ser
substituídas por travessões, sem prejuízo para a correção.
III. O último verso poderia vir precedido de dois-pontos ou travessão, já que constitui uma explicação do
termo antecedente logrador.
Está correto o que consta em
a) I e II, apenas.
b) II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I, II e III.
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Coesão
38) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. Para o Dicionário
Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento
penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança
provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da própria
dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as mesmas definições, mas
acrescenta novas associações como: medo da desonra e embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda
algumas definições com nuanças diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão,
sentimento de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a atenção nas
definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados atribuídos a este sentimento, mas
também, e sobretudo, o fato de alguns destes significados serem opostos: desonra/honra,
indignidade/dignidade, humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de- -La-Taille, faz esta
autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a presença, o temível e o
desejável.
Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente desencadeado pela
opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de Spinoza segundo a qual a vergonha é a
tristeza que acompanha a ideia de alguma ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que,
explicitamente, a antropóloga Benedict afirma em seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, as
culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras culturas da culpa, que
interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento de vergonha, escreve que alguém poderá
envergonhar-se quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o
tenha sido. Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um controle
interno: quem sente vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode ser
despertada pela simples exposição, mesmo que não acompanhada de juízo negativo por parte dos
observadores. Com efeito, certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de estarem sendo observadas.
O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção de uma plateia, mesmo que esta
atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, portanto acompanhada de um juízo
positivo. Este tipo de vergonha não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será que as pessoas
sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação não contenha ameaças
precisas, mesmo que ela seja lisonjeira?
(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a
moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25).
O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção de uma plateia, mesmo que esta
atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, portanto acompanhada de um juízo
positivo.
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Outra redação para o segmento acima manterá o sentido e a correção se o elemento destacado, e apenas
ele, for substituído por:
a) conforme.
b) ainda que.
c) embora.
d) conquanto que.
e) sempre que.
39) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no Leblon, o Jardim Botânico
foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos
dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que
vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as escadarias de
pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do que um grão de
ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho
vivo, tão vivo que parece quase estranho à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir
encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por
entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que alegria eu me
abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa da ponta preta tinha uma aparência
que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava atenção nos
detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das
manhãs se media pela quantidade de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa.
Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que nunca tenha
sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas.
Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre as folhas e sempre numa determinada região do
Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e
descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral.
''Árvore regular, ornamental, da família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de
flores vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um feijão
(mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter visto uma dessas sementes
lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se não era minha
avó que as guardava e tornava a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos
olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou nenhuma e elas
ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a
memória − essa memória mínima.
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(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br)
... que a mim lembrava vagamente um olho. (2o parágrafo)
... que me restava na palma da mão... (3o parágrafo)
... o prazer de encontrá-las. (5o parágrafo)
Os elementos sublinhados acima referem-se, na ordem dada, a:
a) ponta preta – mulungus – sementes
b) aparência – quantidade – sementes
c) aparência – mulungus – folhagens
d) grão – quantidade – sementes
e) grão – grandeza – folhagens

Semântico
40) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere -se ao texto que segue, adaptado de Luciano Martins Costa; o original foi
publicado na edição 838 do Observatório da Imprensa, no dia 19/02/2015.

A graça da não-notícia
A leitura crítica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não propriamente pelo que
dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. O hábito de analisar criticamente o conteúdo da
mídia tradicional produz calos no cérebro, e eventualmente o observador passa a enxergar não mais a
notícia, mas a não-notícia, ou seja, aquilo que o noticiário dissimula ou omite.
Trata-se de um exercício divertido, como se o leitor estivesse desfazendo um jogo de palavras cruzadas já
preenchido. É mais ou menos como adivinhar, a partir das palavras que se interconectam num texto, o
sentido que o autor pretendeu dar à sua construção, uma espécie de jogo de “interpretação reversa".
Transparece o aspecto ambíguo da imprensa quando, por exemplo, para defender o pluralismo de sua
linha editorial, jornais propõem artigos sobre tema da atualidade a serem tratados por dois distintos
analistas − "o leitor pode apreciar duas opiniões diferentes". Ocorre que as propostas, normalmente sob a
forma de pergunta, são formuladas de modo a garantir a perspectiva de que um ponto de vista se oponha
frontalmente ao outro − um analista representa um "sim", o outro um "não" ao que está sendo perguntado
pelos editores. Como se vê, a tal “pluralidade” já nasce condicionada, porque a imprensa brasileira quer
convencer o leitor de que existem apenas duas interpretações possíveis para questões complexas como as
que são postas aos analistas. São complexas, ou, no mínimo, controversas, porque é isso que define uma
notícia.
Uma árvore caiu. Por que a árvore caiu? − mesmo num evento corriqueiro e aparentemente banal, há
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muitas respostas possíveis.
Por que a imprensa brasileira tenta pintar tudo em preto e branco, sem considerar as muitas tonalidades
entre os dois extremos? Ora, porque a imprensa faz parte do sistema de poder na sociedade moderna, e
exerce esse poder fazendo pender as opiniões para um lado ou para outro, usa o mito da objetividade para
valorizar seus produtos e cobra de seus financiadores um custo por esse trabalho.
Mas pode-se elaborar melhor essa análise. O observador arriscaria afirmar que a narrativa jornalística, tal
como foi construída ao longo do tempo, já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade,
amplificada pelo domínio da imagem transmitida globalmente em tempo real. Como notou o filósofo
Vilém Flusser, a superfície ínfima da tela substitui o mundo real. O que a imprensa faz é comentar essa
superficialidade, não a realidade.
Mas a resposta é ainda mais simples: para ser levado a sério, um jornal precisa dar a impressão de
concretude em seu conteúdo, mas, ao se tornar refém do mundo das imagens, produz uma concretude −
ou, como diz Flusser, uma “concreticidade” superficial.
Essa superficialidade procura esconder o propósito do conteúdo jornalístico, que não é informar, como
pensam os leitores correligionários: é induzir uma opinião específica.
Se tudo é opinião, tudo é não-notícia.
Obs.: Vilém Flusser (1920 - 1991) − filósofo tcheco, naturalizado brasileiro; professor, jornalista,
conferencista e escritor.
Se o jornal comentar um assunto com superficialidade, o estará tratando
a) judiciosamente.
b) perfunctoriamente.
c) laconicamente.
d) contingentemente.
e) sibilinamente.
41) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no Leblon, o Jardim Botânico
foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos
dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que
vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as escadarias de
pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do que um grão de
ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho
vivo, tão vivo que parece quase estranho à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir
encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por
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entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que alegria eu me
abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa da ponta preta tinha uma aparência
que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava atenção nos
detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das
manhãs se media pela quantidade de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa.
Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que nunca tenha
sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas.
Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre as folhas e sempre numa determinada região do
Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e
descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral.
''Árvore regular, ornamental, da família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de
flores vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um feijão
(mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter visto uma dessas sementes
lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se não era minha
avó que as guardava e tornava a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos
olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou nenhuma e elas
ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a
memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br)
O segmento sublinhado que introduz uma explicação encontra-se em:
a) Depois, íamos passear à beira do lago... (1o parágrafo)
b) O fato é que não me sobrou nenhuma... (5o parágrafo)
c) ... estendia a mão para tocar o pequeno grão... (2o parágrafo)
d) ... só para que tivéssemos o prazer de encontrá-las. (5o parágrafo)
e) ... é que não me lembro de jamais ter visto... (5o parágrafo)
42) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
O processo impregnado de complexidade, ao qual se sobrepõem ideias de avanço ou expansão
intensamente ideologizadas, e que convencionamos chamar pelo nome de progresso, tem, dentre outros,
um atributo característico: tornar a organização da vida cada vez mais tortuosa, ao invés de simplificá-la.
Progredir é, em certos casos, sinônimo de complicar. Os aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons
gradativamente incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capacidade de entender. Além
disso, do manual de instruções de um aparelho eletrônico à numeração das linhas de ônibus, passando
pelo desenho das vias urbanas, pelos impostos escorchantes e pelas regras que somos obrigados a
obedecer – inclusive nos atos mais simples, como o de andar a pé −, há uma evidente arbitrariedade, às
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vezes melíflua, às vezes violenta, que se insinua no cotidiano.
Não há espaço melhor para averiguarmos as informações acima do que os principais centros urbanos. Na
opinião do geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, “a cidade é o lugar em que o mundo se move
mais; e os homens também. A co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da
educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o movimento, mais
vasta e densa a co-presença e também maiores as lições de aprendizado”.
Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por nós, os realistas, entre os quais se inclui o narrador
de O silenceiro, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto. Para nós, o progresso transformou as cidades
em confusas aglomerações, nas quais a opressão viceja. O narrador-personagem do romance de Di
Benedetto anseia desesperadamente pelo silêncio. Os barulhos, elementos inextricáveis da cidade,
intrometem-se no cotidiano desse homem, ganhando existência própria. E a própria espera do barulho,
sua antevisão, a certeza de que ele se repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho deixa de ser
exceção para se tornar a norma irrevogável, fracassam todas as soluções possíveis.
A cidade conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.
(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. Crítica, literatura e narratofobia. Campinas, Vide Editorial, 2015, p.
121-125)
Traduz-se corretamente um segmento do texto em:
a) elementos inextricáveis da cidade − atributos citadinos convenientes
b) a opressão viceja − a angústia desenvolve-se copiosamente
c) uma evidente arbitrariedade (...) melíflua − um capricho maléfico irrefutável
d) impostos escorchantes − pecúlios exorbitantes
e) processo impregnado de complexidade − ação notoriamente compreensível
43) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: Para responder à questão. considere o texto abaixo.
Quase meio século separa a estreia de Manoel de Barros na literatura − em 1937, com a publicação de
"Poemas Concebidos sem Pecado" em tiragem artesanal de 21 exemplares − da circulação mais ampla de
sua obra, na segunda metade dos anos 1980, graças ao voluntário trabalho de divulgação feito por
jornalistas, escritores e intelectuais que passaram a admirá-lo.
Entre eles, Millôr Fernandes e Antonio Houaiss, para quem Manoel de Barros era comparável a São
Francisco de Assis "na humildade diante das coisas".
Nascido em 1916, em Cuiabá, Manoel de Barros escreveu 18 livros de poesia, além de obras infantis e
relatos autobiográficos. Na juventude, apaixonou-se por Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire. Os poetas
do cinema também o encantaram, com destaque para Federico Fellini, Akira Kurosawa e Luis Buñuel.
Dizia-se um "vedor de cinema", mas sempre "numa tela grande, sala escura e gente quieta do meu lado".
"Acho que um poeta usa a palavra para se inventar", disse em entrevista a um jornal. "E inventa para
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encher sua ausência no mundo. (...) O poeta escreve por alguma deformação na alma. Porque não seria
certo ficar pregando moscas no espaço para dar banho nelas. Ou mesmo: pregar contiguidades verbais e
substantivas para depois casá-las."
(Disponível em: www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/-1547550-manoel-de-barros-foi-reveladopor-millor-ehouaiss-relembre-trajetoria.shtml)
Há noção de finalidade em:
a) Porque não seria certo ficar pregando moscas no espaço...
b) O poeta escreve por alguma deformação na alma.
c) "Acho que um poeta usa a palavra para se inventar."
d) ... graças ao voluntário trabalho de divulgação feito por jornalistas...
e) ... mas sempre "numa tela grande, sala escura e gente quieta do meu lado."
44) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Era uma vez...
As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no
centro de suas vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora
do dia e da noite, ao alcance dos dedos. Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar
crianças como adultos − contar histórias − estivesse vencido, morto e enterrado. Ledo engano. Não é
incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de alguém
uma história anunciada pela vetusta entrada do “Era uma vez...”.
Nas narrativas orais − talvez o mais antigo e proveitoso deleite da nossa civilização – a presença do
narrador faz toda a diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o
ritmo das palavras – tudo é vivo, sensível e vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de
carne e osso, a situação é única e os momentos decorrem em tempo real e bem marcado. O ouvinte sente
que o narrador se interessa por sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve, a
narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.
As histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso,
também, o que se busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as
ouve, e esse ouvinte pode, se quiser, interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo
ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, forma-se uma roda viva, uma cadeia de
atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das nossas
primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que
está em contar e ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer
atual e eterna.
(Demócrito Serapião, inédito)
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Atente para as seguintes frases:
I. Ele ama os joguinhos eletrônicos, que vê como desafios.
II. Ele se vicia em joguinhos eletrônicos, independentemente do grau de dificuldade que ofereçam.
III. Ele sente especial atração pelos joguinhos eletrônicos difíceis, nos quais vem se aprimorando.
A supressão da vírgula altera o sentido do que está APENAS em
a) I.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e III.
e) III.

Sinônimos e Antônimos
45) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Revolução
Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma
gracinha ou um gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da
hipocrisia americana em matéria de sexo. A hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta
da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus tão machistas lá quanto em
qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força. As
mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.
A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape,
que não é o ataque sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou
conhecidos que acaba em sexo com o consentimento relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode
ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que se criou convencido de que
a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a
promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se
tudo o mais falhar, está implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar
convencionalmente conquistando. No dia em que o homem brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita
e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.
A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade −
desde a moral dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa
civilização é no fundo um álibi montado para o estupro, e que elas só contam com um “não”
desacreditado para se defender. Estão certas.
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(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)
Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em:
a) uma prova da hipocrisia americana (1º parágrafo) = um atestado da maledicência estadunidense.
b) consentimento relutante (2º parágrafo) = aprovação explícita.
c) são etapas numa escalada (2º parágrafo) = constituem signos de uma reversão.
d) o uso da força (...) está implícito (2º parágrafo) = o emprego da coação (...) fica tácito.
e) estruturas corporativas e de poder (3º parágrafo) = possantes associações sindicais.

Sentidos
46) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi veiculada em 9/05/2015,
um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
Quando a guerra acabar…
Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se impõe às percepções
conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à
narrativa impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.
O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os setenta anos do fim da fase
europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8
de maio incorporou-se ao meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas
que éramos obrigados a decorar no ginásio.
Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo depois pela Rússia soviética
− empurrou a guerra para dentro da minha casa através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó
paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o
pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: foram
todos exterminados.
A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos
Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que começava uma nova página da história e perceptível
mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar”
tornara-se desnecessária, desatualizada.
A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália era
saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais calejados do que a mídia atual − nos alertavam
que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde
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guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o nazifascismo − se enfrentavam
para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada barbárie.
Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi chamado Dia da Vitória
e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a
guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí,
espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos
sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular
(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849)
O segmento do texto que está traduzido de maneira a não prejudicar o sentido original é:
a) (linha 1) a história pessoal se impõe às percepções conjunturais / o relato da própria pessoa infunde
veracidade aos fatos da conjuntura.
b) (linha 4) incorporou-se ao meu calendário íntimo / passou a fazer parte de minhas memórias negativas
mais intensas.
c) (linhas 4 e 5) e o cimentou definitivamente às efemérides históricas / e o conectou por fim às catástrofes
históricas.
d) (linha 10) A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável / a fragmentação da Alemanha era
considerada indiscutível.
e) (linha 19) camuflada por diferentes nomenclaturas / disfarçada sob o véu de distintos nomes.
47) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
Nem bem chegara de lá e já tinha de ouvir o que diziam dele depois que partira. A primeira a anunciar
uma das fofocas foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades, verdadeiras ou não.
− Então, Antônio, soube que rompeu o noivado.
Do ponto de vista da organização do texto, é correto afirmar:
a) A concatenação da segunda frase com a primeira realiza-se por meio da palavra fofocas, que remete,
com específica caracterização, a o que diziam dele.
b) O vínculo que relaciona logicamente os segmentos sempre disposta a disseminar novidades e A
primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha é estabelecido pela palavra sempre.
c) A conexão entre o discurso direto e as frases que o antecedem realiza-se por meio do contexto, pois não
há palavra ou expressão anterior que antecipe a fala da vizinha.
d) O encadeamento entre os segmentos iniciais ocorre obrigatoriamente por meio da palavra e, pois outra
alternativa, como o emprego de uma vírgula, constituiria um erro.
e) A palavra Então estabelece relação entre segmentos do texto do mesmo tipo que estabelece em "Preciso
de ajuda, então vou chamá-lo".
48) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
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Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. Para o Dicionário
Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento
penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança
provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da própria
dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as mesmas definições, mas
acrescenta novas associações como: medo da desonra e embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda
algumas definições com nuanças diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão,
sentimento de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a atenção nas
definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados atribuídos a este sentimento, mas
também, e sobretudo, o fato de alguns destes significados serem opostos: desonra/honra,
indignidade/dignidade, humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de- La-Taille, faz esta
autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a presença, o temível e o
desejável.
Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente desencadeado pela
opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de Spinoza segundo a qual a vergonha é a
tristeza que acompanha a ideia de alguma ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que,
explicitamente, a antropóloga Benedict afirma em seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, as
culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras culturas da culpa, que
interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento de vergonha, escreve que alguém poderá
envergonhar-se quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o
tenha sido. Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um controle
interno: quem sente vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode ser
despertada pela simples exposição, mesmo que não acompanhada de juízo negativo por parte dos
observadores. Com efeito, certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de estarem sendo observadas.
O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção de uma plateia, mesmo que esta
atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, portanto acompanhada de um juízo
positivo. Este tipo de vergonha não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será que as pessoas
sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação não contenha ameaças
precisas, mesmo que ela seja lisonjeira?
(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a
moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25)
Consideradas definições da palavra vergonha retiradas do Dicionário Aurélio, a alternativa que contém
exemplificação correta é:
a) sentimento da própria dignidade, brio, honra (linhas 3 e 4): “Durante severa discussão, o mais sincero
dos amigos indagou-lhe se não tinha ética e vergonha na cara.”
b) sentimento penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem (linha 2): “Se tiverem
vergonha, honrarão a confiança neles depositada e trabalharão com mais lisura.”
c) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Artista talentoso, o jovem pianista contornou a
explícita vergonha apresentando vários números antes de dirigir a palavra à audiência”.
d) sentimento de insegurança provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez,
acanhamento (linha 3): “Todos ficaram constrangidos com o comportamento indecoroso do magistrado;
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foi de fato uma vergonha.”
e) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Um profundo sentimento de vergonha o impedia
de aceitar elogios sem negar ou diminuir o que nele viam de bom.”

Interpretação de Textos – II
49) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
Atenção: Para responder às questões de números, considere o texto abaixo.
Não é preciso assistir a 12 Anos de Escravidão para saber que a prática foi uma das maiores vergonhas da
humanidade. Mas é preciso corrigir o tempo do verbo. Foi? Melhor escrever a frase no presente. A
escravidão ainda é uma das maiores vergonhas da humanidade. E o fato de o Ocidente não ocupar mais o
topo da lista como responsável pelo crime não deve ser motivo para esquecermos ou escondermos a
infâmia.
Anos atrás, lembro-me de um livro aterrador de Benjamin Skinner que ficou gravado nos meus neurônios.
Seu título era A Crime So Monstrous (Um crime tão monstruoso) e Skinner ocupava-se da escravidão
moderna para chegar à conclusão aterradora: existem hoje mais escravos do que em qualquer outra época
da história humana.
Skinner não falava apenas de novas formas de escravidão, como o tráfico de mulheres na Europa ou nos
Estados Unidos. A escravidão que denunciava com dureza era a velha escravidão clássica − a exploração
braçal e brutal de milhares ou milhões de seres humanos trabalhando em plantações ou pedreiras ao som
do chicote. [...]
Pois bem: o livro de Skinner tem novos desenvolvimentos com o maior estudo jamais feito sobre a
escravidão atual. Promovido pela Associação Walk Free, o Global Slavery Index é um belo retrato da
nossa miséria contemporânea. [...]
A Índia, tal como o livro de Benjamin Skinner já anunciava, continua a espantar o mundo em termos
absolutos com um número que hoje oscila entre os 13 milhões e os 14 milhões de escravos. Falamos, na
grande maioria, de gente que continua a trabalhar uma vida inteira para pagar as chamadas "dívidas
transgeracionais" em condições semelhantes às dos escravos do Brasil nas roças.
Conclusões principais do estudo? Pessoalmente, interessam-me duas. A primeira, segundo o Global
Slavery Index, é que a escravidão é residual, para não dizer praticamente inexistente, no Ocidente branco
e "imperialista".
De fato, a grande originalidade da Europa não foi a escravidão; foi, pelo contrário, a existência de
movimentos abolicionistas que terminaram com ela. A escravidão sempre existiu antes de portugueses ou
espanhóis comprarem negros na África rumo ao Novo Mundo. Sempre existiu e, pelo visto, continua a
existir.
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Mas é possível retirar uma segunda conclusão: o ruidoso silêncio que a escravidão moderna merece da
intelectualidade progressista. Quem fala, hoje, dos 30 milhões de escravos que continuam acorrentados na
África, na Ásia e até na América Latina? [...]
O filme de Steve McQueen, 12 Anos de Escravidão, pode relembrar ao mundo algumas vergonhas
passadas. Mas confesso que espero pelo dia em que Hollywood também irá filmar as vergonhas presentes:
as vidas anônimas dos infelizes da Mauritânia ou do Haiti que, ao contrário do escravo do filme, não têm
final feliz.
(Adaptado de: COUTINHO, João Pereira. "Os Escravos". Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br)
De acordo com o texto,
a) é de se estranhar o silêncio votado à questão escravocrata, muito provavelmente por envolver regiões
como a Europa, que se utilizam, ainda que indiretamente, de trabalho escravo.
b) nunca houve tantos escravos no mundo, a despeito de terem sidos bem-sucedidos os primeiros
movimentos, surgidos na Europa, que lutaram por extinguir a escravidão dos negros africanos.
c) as novas formas de escravidão, se não constituem a maioria dos casos, obscurecem a importância
devida à antiga escravidão, ainda bastante disseminada, como mostra o filme 12 Anos de Escravidão.
d) a escravidão moderna, como ocorre na Mauritânia e no Haiti, é, em termos sociais, diferente da
escravidão antiga, visto que dissimulada, pois se trata de trabalho formal, mas em condições subhumanas.
e) o número de escravos aumentou no século XX, sobretudo em países pobres, muito embora movimentos
abolicionistas da Europa a tenham eliminado das nações sulamericanas.
50) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
Eu pertenço a uma família de profetas après coup, post factum*, depois do gato morto, ou como melhor
nome tenha em holandês. Por isso digo, e juro se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio
estava por mim prevista, tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar um
molecote que tinha, pessoa de seus dezoito anos, mais ou menos. Alforriá-lo era nada; entendi que,
perdido por mil, perdido por mil e quinhentos, e dei um jantar.
Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas cinco
pessoas, conquanto as notícias dissessem trinta e três (anos de Cristo), no intuito de lhe dar um aspecto
simbólico.
No golpe do meio (coup du milieu, mas eu prefiro falar a minha língua), levantei-me eu com a taça de
champanha e declarei que acompanhando as ideias pregadas por Cristo, há dezoito séculos, restituía a
liberdade ao meu escravo Pancrácio; que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias
e imitar o meu exemplo; finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam
roubar sem pecado.
Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala, como um furacão, e veio abraçar-me os pés. Um dos meus
amigos (creio que é ainda meu sobrinho) pegou de outra taça, e pediu à ilustre assembleia que
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correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo; fiz
outro discurso agradecendo, e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as
lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite, recebi muitos cartões. Creio que estão
pintando o meu retrato, e suponho que a óleo.
No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza:
− Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida e tens mais um ordenado,
um ordenado que...
− Oh! meu senhô! fico.
− ...Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo; tu cresceste imensamente.
Quando nasceste, eras um pirralho deste tamanho; hoje estás mais alto que eu. Deixa ver; olha, és mais
alto quatro dedos...
− Artura não qué dizê nada, não, senhô...
− Pequeno ordenado, repito, uns seis mil réis; mas é de grão em grão que a galinha enche o seu papo. Tu
vales muito mais que uma galinha. Justamente. Pois seis mil réis. No fim de um ano, se andares bem,
conta com oito. Oito ou sete.
Pancrácio aceitou tudo; aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por me não escovar bem as
botas; efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia
anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor; eram
dois estados naturais, quase divinos.
Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio; daí pra cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro
puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando lhe não chamo filho do diabo; cousas todas que ele recebe
humildemente, e (Deus me perdoe!) creio que até alegre. [...]
*Literalm ente, “depois do golpe”, “depois do fato”.
(Adaptado de: ASSIS, Machado de. "Bons dias!", Gazeta de Notícias, 19 de maio de 1888)
O texto
a) reconhece o mérito das mudanças políticas de então, ironizando a hierarquia social que antes
predominava entre escravo e senhor.
b) mostra como um avanço social, na verdade, beneficia a todos: o escravo se torna livre, seu antigo dono
adquire prestígio social.
c) reflete o entusiasmo com que foi tomada a libertação dos escravos no Brasil, a partir do relato de uma
situação particular.
d) faz ressalvas ao processo político que envolveu o fim da escravidão, visto que os títulos concedidos
não possuíam valor legal.
e) trata o fim da escravidão com ironia, mostrando como uma simples carta de alforria não significava
mudança da condição social do escravo.
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51) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
Eu pertenço a uma família de profetas après coup, post factum*, depois do gato morto, ou como melhor
nome tenha em holandês. Por isso digo, e juro se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio
estava por mim prevista, tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar um
molecote que tinha, pessoa de seus dezoito anos, mais ou menos. Alforriá-lo era nada; entendi que,
perdido por mil, perdido por mil e quinhentos, e dei um jantar.
Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas cinco
pessoas, conquanto as notícias dissessem trinta e três (anos de Cristo), no intuito de lhe dar um aspecto
simbólico.
No golpe do meio (coup du milieu, mas eu prefiro falar a minha língua), levantei-me eu com a taça de
champanha e declarei que acompanhando as ideias pregadas por Cristo, há dezoito séculos, restituía a
liberdade ao meu escravo Pancrácio; que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias
e imitar o meu exemplo; finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam
roubar sem pecado.
Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala, como um furacão, e veio abraçar-me os pés. Um dos meus
amigos (creio que é ainda meu sobrinho) pegou de outra taça, e pediu à ilustre assembleia que
correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo; fiz
outro discurso agradecendo, e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as
lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite, recebi muitos cartões. Creio que estão
pintando o meu retrato, e suponho que a óleo.
No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza:
− Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida e tens mais um ordenado,
um ordenado que...
− Oh! meu senhô! fico.
− ...Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo; tu cresceste imensamente.
Quando nasceste, eras um pirralho deste tamanho; hoje estás mais alto que eu. Deixa ver; olha, és mais
alto quatro dedos...
− Artura não qué dizê nada, não, senhô...
− Pequeno ordenado, repito, uns seis mil réis; mas é de grão em grão que a galinha enche o seu papo. Tu
vales muito mais que uma galinha. Justamente. Pois seis mil réis. No fim de um ano, se andares bem,
conta com oito. Oito ou sete.
Pancrácio aceitou tudo; aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por me não escovar bem as
botas; efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia
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anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor; eram
dois estados naturais, quase divinos.
Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio; daí pra cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro
puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando lhe não chamo filho do diabo; cousas todas que ele recebe
humildemente, e (Deus me perdoe!) creio que até alegre. [...]
*Literalm ente, “depois do golpe”, “depois do fato”.
(Adaptado de: ASSIS, Machado de. "Bons dias!", Gazeta de Notícias, 19 de maio de 1888)
O diálogo que se desenvolve a partir do 5º parágrafo
a) contrasta a altura do empregado com a pequenez inicial de seu salário, de maneira que se compreenda
a prosperidade da nova condição de assalariado.
b) evidencia, em frases como Tu vales muito mais que uma galinha, o valor humano que passam a ter os
que eram antes considerados simples mercadoria.
c) ilustra, em frases como Artura não qué dizê nada, não, senhô..., a mentalidade a que estava
condicionado o escravo, que chega a falar em detrimento de si próprio.
d) prevê o novo padrão das relações de trabalho, pautado por diálogo e negociação de direitos,
persistente até a atualidade com empregados domésticos.
e) demonstra a afeição que ligava senhor e escravo, rompida com o fim do regime de escravidão, como se
pode ver nos parágrafos seguintes.
52) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi veiculada em 9/05/2015,
um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
Quando a guerra acabar…
Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se impõe às percepções
conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à
narrativa impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.
O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os setenta anos do fim da fase
europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8
de maio incorporou-se ao meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas
que éramos obrigados a decorar no ginásio.
Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo depois pela Rússia soviética
− empurrou a guerra para dentro da minha casa através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó
paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o
pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: foram
todos exterminados.
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A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos
Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que começava uma nova página da história e perceptível
mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar”
tornara-se desnecessária, desatualizada.
A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália era
saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais calejados do que a mídia atual − nos alertavam
que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde
guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o nazifascismo − se enfrentavam
para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada barbárie.
Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi chamado Dia da Vitória
e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a
guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí,
espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos
sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular
(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849)
Nesse texto, o jornalista,
a) ao organizar minuciosa e cronologicamente os episódios da Segunda Guerra Mundial, ressalta os fatos
que foram mal retratados nas comemorações dos 70 anos do fim do conflito.
b) ao trazer sua visão pessoal sobre os principais acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, defende
que a imprensa privilegie o ângulo particular com que o profissional observa os fatos.
c) ao apresentar informações e comentários sobre a Segunda Guerra Mundial, toma-a como legítima
justificativa para a publicação de matéria que tem como objeto questões pessoais e íntimas.
d) ao confessar sobressalto pelo que tinha ocorrido no dia anterior, 8/5, explica-o tanto pela associação de
fatos históricos a questões pessoais, quanto pela interpretação de que há um Dia das Esperanças Perdidas.
e) ao citar a volta dos combatentes brasileiros, critica a euforia das saudações, pois evidenciava que o
povo não tinha percebido que o conflito, na mesma configuração de 1939 a 1945, continuava.
53) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi veiculada em 9/05/2015,
um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
Quando a guerra acabar…
Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se impõe às percepções
conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à
narrativa impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.
O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os setenta anos do fim da fase
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europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8
de maio incorporou-se ao meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas
que éramos obrigados a decorar no ginásio.
Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo depois pela Rússia soviética
− empurrou a guerra para dentro da minha casa através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó
paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o
pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: foram
todos exterminados.
A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos
Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que começava uma nova página da história e perceptível
mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar”
tornara-se desnecessária, desatualizada.
A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália era
saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais calejados do que a mídia atual − nos alertavam
que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde
guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o nazifascismo − se enfrentavam
para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada barbárie.
Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi chamado Dia da Vitória
e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a
guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí,
espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos
sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular
(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849)
O excerto legitima a seguinte compreensão:
a) Dines considera a imprensa de 1945 menos aperfeiçoada do que a imprensa contemporânea.
b) O primeiro parágrafo é apresentado como "entre parênteses" porque é tomado como simples anexo, de
conteúdo genérico, sobre a análise de conjunturas, sem conter menção ao que virá no texto.
c) Dada a natureza do texto, expressões como empurrou a guerra para dentro da minha casa devem ser
desaprovadas, pois, ferindo o rigor lógico, prejudicam a compreensão.
d) Dines considera a Segunda Guerra Mundial conflito constituído por mais de um estágio.
e) Em sua análise de ambientes de guerra, Dines trata a Grécia como exemplo de conflito interno,
descolado do contexto da Guerra Mundial.
54) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi veiculada em 9/05/2015,
um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
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Quando a guerra acabar…
Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se impõe às percepções
conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à
narrativa impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.
O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os setenta anos do fim da fase
europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8
de maio incorporou-se ao meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas
que éramos obrigados a decorar no ginásio.
Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo depois pela Rússia soviética
− empurrou a guerra para dentro da minha casa através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó
paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o
pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: foram
todos exterminados.
A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos
Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que começava uma nova página da história e perceptível
mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar”
tornara-se desnecessária, desatualizada.
A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália era
saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais calejados do que a mídia atual − nos alertavam
que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde
guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o nazifascismo − se enfrentavam
para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada barbárie.
Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi chamado Dia da Vitória
e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a
guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí,
espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos
sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular
(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849)
A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos
Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que começava uma nova página da história e perceptível
mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase "quando a guerra acabar "
tornara-se desnecessária, desatualizada.
É correta a seguinte assertiva sobre o que se tem no trecho acima:
a) A causa de o fato ser inevitável está expressa em não foi surpresa.
b) O emprego de mesmo confirma que era natural esperar que crianças e adolescentes, como os adultos,
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tivessem a certeza de que um novo período da história começava.
c) A palavra quimera equivale, quanto ao sentido, a "utopia".
d) Em tornara-se desnecessária, desatualizada, as palavras destacadas estão dispostas em ordem
crescente de valor.
e) O emprego de Nova justifica-se somente pelo contexto em que as três linhas acima estão inseridas,
pois, nelas, não há nenhuma palavra ou expressão a que a palavra Nova possa ser associada.
55) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere -se ao texto que segue, adaptado de Luciano Martins Costa; o original foi
publicado na edição 838 do Observatório da Imprensa, no dia 19/02/2015.

A graça da não-notícia
A leitura crítica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não propriamente pelo que
dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. O hábito de analisar criticamente o conteúdo da
mídia tradicional produz calos no cérebro, e eventualmente o observador passa a enxergar não mais a
notícia, mas a não-notícia, ou seja, aquilo que o noticiário dissimula ou omite.
Trata-se de um exercício divertido, como se o leitor estivesse desfazendo um jogo de palavras cruzadas já
preenchido. É mais ou menos como adivinhar, a partir das palavras que se interconectam num texto, o
sentido que o autor pretendeu dar à sua construção, uma espécie de jogo de “interpretação reversa".
Transparece o aspecto ambíguo da imprensa quando, por exemplo, para defender o pluralismo de sua
linha editorial, jornais propõem artigos sobre tema da atualidade a serem tratados por dois distintos
analistas − "o leitor pode apreciar duas opiniões diferentes". Ocorre que as propostas, normalmente sob a
forma de pergunta, são formuladas de modo a garantir a perspectiva de que um ponto de vista se oponha
frontalmente ao outro − um analista representa um "sim", o outro um "não" ao que está sendo perguntado
pelos editores. Como se vê, a tal “pluralidade” já nasce condicionada, porque a imprensa brasileira quer
convencer o leitor de que existem apenas duas interpretações possíveis para questões complexas como as
que são postas aos analistas. São complexas, ou, no mínimo, controversas, porque é isso que define uma
notícia.
Uma árvore caiu. Por que a árvore caiu? − mesmo num evento corriqueiro e aparentemente banal, há
muitas respostas possíveis.
Por que a imprensa brasileira tenta pintar tudo em preto e branco, sem considerar as muitas tonalidades
entre os dois extremos? Ora, porque a imprensa faz parte do sistema de poder na sociedade moderna, e
exerce esse poder fazendo pender as opiniões para um lado ou para outro, usa o mito da objetividade para
valorizar seus produtos e cobra de seus financiadores um custo por esse trabalho.
Mas pode-se elaborar melhor essa análise. O observador arriscaria afirmar que a narrativa jornalística, tal
como foi construída ao longo do tempo, já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade,
amplificada pelo domínio da imagem transmitida globalmente em tempo real. Como notou o filósofo
Vilém Flusser, a superfície ínfima da tela substitui o mundo real. O que a imprensa faz é comentar essa
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superficialidade, não a realidade.
Mas a resposta é ainda mais simples: para ser levado a sério, um jornal precisa dar a impressão de
concretude em seu conteúdo, mas, ao se tornar refém do mundo das imagens, produz uma concretude −
ou, como diz Flusser, uma “concreticidade” superficial.
Essa superficialidade procura esconder o propósito do conteúdo jornalístico, que não é informar, como
pensam os leitores correligionários: é induzir uma opinião específica.
Se tudo é opinião, tudo é não-notícia.
Obs.: Vilém Flusser (1920 - 1991) − filósofo tcheco, naturalizado brasileiro; professor, jornalista,
conferencista e escritor.
Compreende-se corretamente do texto: O autor
a) defende a ideia de que jornais instigantes são os que contam com um leitor crítico e atualizado,
disposto a preencher as involuntárias lacunas das matérias veiculadas.
b) atribui interpretações grosseiras de notícias e o desejo de enxergar a não-notícia à prática constante de
analisá-las sob perspectiva cética, resultado de juízo crítico muito aguçado e resistente à distensão.
c) considera a leitura de jornais um exercício divertido sempre que a matéria se dispõe a adivinhações,
desvendamentos relacionados tanto à construção do texto, quanto aos fatos reais que a teriam inspirado.
d) mostra que matérias jornalísticas informam não só pelo que explicitamente comunicam, mas também
pelo que evitam comunicar; esse modo de noticiar, em sua concretude, permite o desvendamento de
propósitos de autores e editores.
e) expõe a ambiguidade que a imprensa pode manifestar quando é imprecisa no trato do assunto, falta de
precisão originada por "palavras cruzadas", isto é, intrincadas conexões na estrutura verbal.
56) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere -se ao texto que segue, adaptado de Luciano Martins Costa; o original foi
publicado na edição 838 do Observatório da Imprensa, no dia 19/02/2015.

A graça da não-notícia
A leitura crítica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não propriamente pelo que
dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. O hábito de analisar criticamente o conteúdo da
mídia tradicional produz calos no cérebro, e eventualmente o observador passa a enxergar não mais a
notícia, mas a não-notícia, ou seja, aquilo que o noticiário dissimula ou omite.
Trata-se de um exercício divertido, como se o leitor estivesse desfazendo um jogo de palavras cruzadas já
preenchido. É mais ou menos como adivinhar, a partir das palavras que se interconectam num texto, o
sentido que o autor pretendeu dar à sua construção, uma espécie de jogo de “interpretação reversa".
Transparece o aspecto ambíguo da imprensa quando, por exemplo, para defender o pluralismo de sua
linha editorial, jornais propõem artigos sobre tema da atualidade a serem tratados por dois distintos
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analistas − "o leitor pode apreciar duas opiniões diferentes". Ocorre que as propostas, normalmente sob a
forma de pergunta, são formuladas de modo a garantir a perspectiva de que um ponto de vista se oponha
frontalmente ao outro − um analista representa um "sim", o outro um "não" ao que está sendo perguntado
pelos editores. Como se vê, a tal “pluralidade” já nasce condicionada, porque a imprensa brasileira quer
convencer o leitor de que existem apenas duas interpretações possíveis para questões complexas como as
que são postas aos analistas. São complexas, ou, no mínimo, controversas, porque é isso que define uma
notícia.
Uma árvore caiu. Por que a árvore caiu? − mesmo num evento corriqueiro e aparentemente banal, há
muitas respostas possíveis.
Por que a imprensa brasileira tenta pintar tudo em preto e branco, sem considerar as muitas tonalidades
entre os dois extremos? Ora, porque a imprensa faz parte do sistema de poder na sociedade moderna, e
exerce esse poder fazendo pender as opiniões para um lado ou para outro, usa o mito da objetividade para
valorizar seus produtos e cobra de seus financiadores um custo por esse trabalho.
Mas pode-se elaborar melhor essa análise. O observador arriscaria afirmar que a narrativa jornalística, tal
como foi construída ao longo do tempo, já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade,
amplificada pelo domínio da imagem transmitida globalmente em tempo real. Como notou o filósofo
Vilém Flusser, a superfície ínfima da tela substitui o mundo real. O que a imprensa faz é comentar essa
superficialidade, não a realidade.
Mas a resposta é ainda mais simples: para ser levado a sério, um jornal precisa dar a impressão de
concretude em seu conteúdo, mas, ao se tornar refém do mundo das imagens, produz uma concretude −
ou, como diz Flusser, uma “concreticidade” superficial.
Essa superficialidade procura esconder o propósito do conteúdo jornalístico, que não é informar, como
pensam os leitores correligionários: é induzir uma opinião específica.
Se tudo é opinião, tudo é não-notícia.
Obs.: Vilém Flusser (1920 - 1991) − filósofo tcheco, naturalizado brasileiro; professor, jornalista,
conferencista e escritor.
Sobre a frase "o leitor pode apreciar duas opiniões diferentes" (linha 8), na situação em que está inserida,
comenta-se com propriedade:
a) o contexto e as aspas justificam que a consideremos o título da seção de um dado jornal em que dois
analistas se expressam sobre o mesmo tema.
b) é ela que determina que as análises, sem outra possibilidade, se cumpram de modo diametralmente
oposto.
c) é ponto de apoio do raciocínio que conduz à denúncia de falso pluralismo da imprensa.
d) é frase emblemática do que, segundo o autor, uma linha editorial deveria ter como objetivo.
e) considerado o tom irônico que pode ser imprimido a ela, expressa que autor considera legítimo esse
tipo de pluralismo, mas não atingível pela imprensa brasileira.
57) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
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Atenção: A questão refere -se ao texto que segue, adaptado de Luciano Martins Costa; o original foi
publicado na edição 838 do Observatório da Imprensa, no dia 19/02/2015.

A graça da não-notícia
A leitura crítica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não propriamente pelo que
dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. O hábito de analisar criticamente o conteúdo da
mídia tradicional produz calos no cérebro, e eventualmente o observador passa a enxergar não mais a
notícia, mas a não-notícia, ou seja, aquilo que o noticiário dissimula ou omite.
Trata-se de um exercício divertido, como se o leitor estivesse desfazendo um jogo de palavras cruzadas já
preenchido. É mais ou menos como adivinhar, a partir das palavras que se interconectam num texto, o
sentido que o autor pretendeu dar à sua construção, uma espécie de jogo de “interpretação reversa".
Transparece o aspecto ambíguo da imprensa quando, por exemplo, para defender o pluralismo de sua
linha editorial, jornais propõem artigos sobre tema da atualidade a serem tratados por dois distintos
analistas − "o leitor pode apreciar duas opiniões diferentes". Ocorre que as propostas, normalmente sob a
forma de pergunta, são formuladas de modo a garantir a perspectiva de que um ponto de vista se oponha
frontalmente ao outro − um analista representa um "sim", o outro um "não" ao que está sendo perguntado
pelos editores. Como se vê, a tal “pluralidade” já nasce condicionada, porque a imprensa brasileira quer
convencer o leitor de que existem apenas duas interpretações possíveis para questões complexas como as
que são postas aos analistas. São complexas, ou, no mínimo, controversas, porque é isso que define uma
notícia.
Uma árvore caiu. Por que a árvore caiu? − mesmo num evento corriqueiro e aparentemente banal, há
muitas respostas possíveis.
Por que a imprensa brasileira tenta pintar tudo em preto e branco, sem considerar as muitas tonalidades
entre os dois extremos? Ora, porque a imprensa faz parte do sistema de poder na sociedade moderna, e
exerce esse poder fazendo pender as opiniões para um lado ou para outro, usa o mito da objetividade para
valorizar seus produtos e cobra de seus financiadores um custo por esse trabalho.
Mas pode-se elaborar melhor essa análise. O observador arriscaria afirmar que a narrativa jornalística, tal
como foi construída ao longo do tempo, já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade,
amplificada pelo domínio da imagem transmitida globalmente em tempo real. Como notou o filósofo
Vilém Flusser, a superfície ínfima da tela substitui o mundo real. O que a imprensa faz é comentar essa
superficialidade, não a realidade.
Mas a resposta é ainda mais simples: para ser levado a sério, um jornal precisa dar a impressão de
concretude em seu conteúdo, mas, ao se tornar refém do mundo das imagens, produz uma concretude −
ou, como diz Flusser, uma “concreticidade” superficial.
Essa superficialidade procura esconder o propósito do conteúdo jornalístico, que não é informar, como
pensam os leitores correligionários: é induzir uma opinião específica.
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Se tudo é opinião, tudo é não-notícia.
Obs.: Vilém Flusser (1920 - 1991) − filósofo tcheco, naturalizado brasileiro; professor, jornalista,
conferencista e escritor.
Considerando os parágrafos 5 e 6, em seu contexto, é correto afirmar que o autor
a) vê o maniqueísmo como algo inerente à prática jornalística no Brasil, produto de um sistema social
manipulador que chega a deturpar o valor maior do jornalismo − a objetividade.
b) não isenta os financiadores da imprensa brasileira pelos desvios que nota na prática jornalística
nacional, pois eles aceitam pagar altos custos pelo trabalho encomendado e mal realizado.
c) indaga Por que a imprensa brasileira tenta pintar tudo em preto e branco [...]?, responde
imediatamente com convicção (expressa por Ora) e depois tenta outras formulações para solucionar
equívocos da primeira resposta precipitada.
d) usa a expressão arriscaria afirmar (linha 18) como estratégia, pois, ao revelar consciência de que sua
afirmação tem probabilidade de ser refutada, busca minimizar a força das eventuais contestações.
e) entende que a narrativa jornalística está condenada a não mais atingir os leitores de modo expressivo,
na medida em que não há modo possível de abarcar o mundo global.
58) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere -se ao texto que segue, adaptado de Luciano Martins Costa; o original foi
publicado na edição 838 do Observatório da Imprensa, no dia 19/02/2015.

A graça da não-notícia
A leitura crítica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não propriamente pelo que
dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. O hábito de analisar criticamente o conteúdo da
mídia tradicional produz calos no cérebro, e eventualmente o observador passa a enxergar não mais a
notícia, mas a não-notícia, ou seja, aquilo que o noticiário dissimula ou omite.
Trata-se de um exercício divertido, como se o leitor estivesse desfazendo um jogo de palavras cruzadas já
preenchido. É mais ou menos como adivinhar, a partir das palavras que se interconectam num texto, o
sentido que o autor pretendeu dar à sua construção, uma espécie de jogo de “interpretação reversa".
Transparece o aspecto ambíguo da imprensa quando, por exemplo, para defender o pluralismo de sua
linha editorial, jornais propõem artigos sobre tema da atualidade a serem tratados por dois distintos
analistas − "o leitor pode apreciar duas opiniões diferentes". Ocorre que as propostas, normalmente sob a
forma de pergunta, são formuladas de modo a garantir a perspectiva de que um ponto de vista se oponha
frontalmente ao outro − um analista representa um "sim", o outro um "não" ao que está sendo perguntado
pelos editores. Como se vê, a tal “pluralidade” já nasce condicionada, porque a imprensa brasileira quer
convencer o leitor de que existem apenas duas interpretações possíveis para questões complexas como as
que são postas aos analistas. São complexas, ou, no mínimo, controversas, porque é isso que define uma
notícia.
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Uma árvore caiu. Por que a árvore caiu? − mesmo num evento corriqueiro e aparentemente banal, há
muitas respostas possíveis.
Por que a imprensa brasileira tenta pintar tudo em preto e branco, sem considerar as muitas tonalidades
entre os dois extremos? Ora, porque a imprensa faz parte do sistema de poder na sociedade moderna, e
exerce esse poder fazendo pender as opiniões para um lado ou para outro, usa o mito da objetividade para
valorizar seus produtos e cobra de seus financiadores um custo por esse trabalho.
Mas pode-se elaborar melhor essa análise. O observador arriscaria afirmar que a narrativa jornalística, tal
como foi construída ao longo do tempo, já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade(d),
amplificada pelo domínio da imagem transmitida globalmente em tempo real. Como notou o filósofo
Vilém Flusser, a superfície ínfima da tela substitui o mundo real. O que a imprensa faz é comentar essa
superficialidade, não a realidade.
Mas a resposta é ainda mais simples: para ser levado a sério, um jornal precisa dar a impressão de
concretude em seu conteúdo, mas, ao se tornar refém do mundo das imagens, produz uma concretude −
ou, como diz Flusser, uma “concreticidade” superficial.
Essa superficialidade procura esconder o propósito do conteúdo jornalístico, que não é informar, como
pensam os leitores correligionários: é induzir uma opinião específica.
Se tudo é opinião, tudo é não-notícia.
Obs.: Vilém Flusser (1920 - 1991) − filósofo tcheco, naturalizado brasileiro; professor, jornalista,
conferencista e escritor.
Mas pode-se elaborar melhor essa análise. O observador arriscaria afirmar que a narrativa jornalística, tal
como foi construída ao longo do tempo, já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade,
amplificada pelo domínio da imagem transmitida globalmente em tempo real. Como notou o filósofo
Vilém Flusser, a superfície ínfima da tela substitui o mundo real. O que a imprensa faz é comentar essa
superficialidade, não a realidade.
É adequada a seguinte assertiva sobre o trecho acima:
a) Martins Costa considerou estar melhorando a análise pelo fato de citar o filósofo Vilém Flusser.
b) Vilém Flusser faz uma constatação que legitima o emprego da palavra superficialidade, por Martins
Costa, com mais de um sentido.
c) O fator já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade é a causa do fato expresso em a
superfície ínfima da tela substitui o mundo real.
d) A frase que cita a observação de Vilém Flusser dá relevo ao contraste entre dois fatores, antítese
expressa pela oposição entre ínfima e real.
e) A frase O que a imprensa faz é comentar essa superficialidade, não a realidade equivale, quanto ao
sentido, a "A imprensa comenta essa superficialidade, não a realidade" e esta redação não implica perda
de noção presente no original.
59) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
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Atenção: A questão refere -se ao texto que segue, adaptado de Luciano Martins Costa; o original foi
publicado na edição 838 do Observatório da Imprensa, no dia 19/02/2015.

A graça da não-notícia
A leitura crítica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não propriamente pelo que
dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. O hábito de analisar criticamente o conteúdo da
mídia tradicional produz calos no cérebro, e eventualmente o observador passa a enxergar não mais a
notícia, mas a não-notícia, ou seja, aquilo que o noticiário dissimula ou omite.
Trata-se de um exercício divertido, como se o leitor estivesse desfazendo um jogo de palavras cruzadas já
preenchido. É mais ou menos como adivinhar, a partir das palavras que se interconectam num texto, o
sentido que o autor pretendeu dar à sua construção, uma espécie de jogo de “interpretação reversa".
Transparece o aspecto ambíguo da imprensa quando, por exemplo, para defender o pluralismo de sua
linha editorial, jornais propõem artigos sobre tema da atualidade a serem tratados por dois distintos
analistas − "o leitor pode apreciar duas opiniões diferentes". Ocorre que as propostas, normalmente sob a
forma de pergunta, são formuladas de modo a garantir a perspectiva de que um ponto de vista se oponha
frontalmente ao outro − um analista representa um "sim", o outro um "não" ao que está sendo perguntado
pelos editores. Como se vê, a tal “pluralidade” já nasce condicionada, porque a imprensa brasileira quer
convencer o leitor de que existem apenas duas interpretações possíveis para questões complexas como as
que são postas aos analistas. São complexas, ou, no mínimo, controversas, porque é isso que define uma
notícia.
Uma árvore caiu. Por que a árvore caiu? − mesmo num evento corriqueiro e aparentemente banal, há
muitas respostas possíveis.
Por que a imprensa brasileira tenta pintar tudo em preto e branco, sem considerar as muitas tonalidades
entre os dois extremos? Ora, porque a imprensa faz parte do sistema de poder na sociedade moderna, e
exerce esse poder fazendo pender as opiniões para um lado ou para outro, usa o mito da objetividade para
valorizar seus produtos e cobra de seus financiadores um custo por esse trabalho.
Mas pode-se elaborar melhor essa análise. O observador arriscaria afirmar que a narrativa jornalística, tal
como foi construída ao longo do tempo, já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade(d),
amplificada pelo domínio da imagem transmitida globalmente em tempo real. Como notou o filósofo
Vilém Flusser, a superfície ínfima da tela substitui o mundo real. O que a imprensa faz é comentar essa
superficialidade, não a realidade.
Mas a resposta é ainda mais simples: para ser levado a sério, um jornal precisa dar a impressão de
concretude em seu conteúdo, mas, ao se tornar refém do mundo das imagens, produz uma concretude −
ou, como diz Flusser, uma “concreticidade” superficial.
Essa superficialidade procura esconder o propósito do conteúdo jornalístico, que não é informar, como
pensam os leitores correligionários: é induzir uma opinião específica.
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Se tudo é opinião, tudo é não-notícia.
Obs.: Vilém Flusser (1920 - 1991) − filósofo tcheco, naturalizado brasileiro; professor, jornalista,
conferencista e escritor.
O contexto evidencia que leitores correligionários, citados na linha 24, são:
a) os leitores que compartilham das ideias de Martins Costa.
b) os leitores que seguem as ideias de um partido político.
c) os leitores que, como se dá com jornais, se tornaram reféns do mundo das imagens.
d) os leitores que praticam leitura crítica.
e) os leitores que questionam o oferecimento da realidade em preto e branco.
60) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do
tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, e com frequência, no
decorrer de seus mais de quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além
disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum momento da história a
sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. Por que, então,
tanta gente gosta dela de maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever
sobre ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma nova produção ou
ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio? E por que a ópera é a única
forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no
último século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se
reduzir a um débil gotejar?
Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo em que a ópera se tornou
no início do século XXI. No que se segue teremos muito a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as
maneiras em que a ópera se desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa
ênfase será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências no mundo inteiro.
Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras foram quase
sempre escritas num distante passado europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja
significância em nossa vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física,
emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê.
(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos
quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 21-22)
Os autores do texto
a) apontam que a ópera é sempre bastante dispendiosa porque esse tipo de teatro renuncia a personagens
que não se fazem presentes em cena por meio do canto.
b) acusam a incongruência que existe entre a sociedade sustentar produções caríssimas e as pessoas,
diferentemente deles mesmos, não investigarem o que justificaria manter esses projetos.
c) indicam como usual que se tome a ópera como um gênero dramático excêntrico, pelo fato de
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representar situações estranhas ao que se considera "vida real".
d) expressam as intenções que têm ao escrever a história da ópera, demonstrando acreditar que a melhor
maneira de fazê-lo é fixar-se na atualidade, auge dessa manifestação erudita.
e) anunciam que têm muito a dizer e deixam entrever que suas reflexões desnudarão alguns mitos sobre a
ópera, como a visão idealizada de que a profusão de obras já constituiu o sangue vital desse tipo de teatro.
61) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do
tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, e com frequência, no
decorrer de seus mais de quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além
disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum momento da história a
sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. Por que, então,
tanta gente gosta dela de maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever
sobre ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma nova produção ou
ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio? E por que a ópera é a única
forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no
último século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se
reduzir a um débil gotejar?
Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo em que a ópera se tornou
no início do século XXI. No que se segue teremos muito a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as
maneiras em que a ópera se desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa
ênfase será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências no mundo inteiro.
Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras foram quase
sempre escritas num distante passado europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja
significância em nossa vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física,
emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê.
(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos
quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 21-22)
Tem sustentação no texto a ideia de que
a) a efemeridade é um traço característico de todo objeto, fato, ou acontecimento cultural, que merece
reprovação.
b) obras eruditas têm, como sempre tiveram, público cativo, mas, em vista das atuais tendências musicais,
ele está prestes a se esgotar.
c) as formas de arte que mais se eternizam são as que têm raízes na tradição popular, sustentáculo das
legítimas expressões culturais.
d) obras de arte concebidas em certa cultura podem ter seu valor depreciado quando o eventual fruidor
fizer parte de outro contexto cultural.
e) as questões fundamentais sobre a ópera são passíveis de ser postas e respondidas somente no contexto
do século XXI, depois de uma jornada de quatrocentos anos até a contemporaneidade.
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62) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. Para o Dicionário
Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento
penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança
provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da própria
dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as mesmas definições, mas
acrescenta novas associações como: medo da desonra e embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda
algumas definições com nuanças diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão,
sentimento de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a atenção nas
definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados atribuídos a este sentimento, mas
também, e sobretudo, o fato de alguns destes significados serem opostos: desonra/honra,
indignidade/dignidade, humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de- La-Taille, faz esta
autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a presença, o temível e o
desejável.
Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente desencadeado pela
opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de Spinoza segundo a qual a vergonha é a
tristeza que acompanha a ideia de alguma ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que,
explicitamente, a antropóloga Benedict afirma em seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, as
culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras culturas da culpa, que
interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento de vergonha, escreve que alguém poderá
envergonhar-se quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o
tenha sido. Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um controle
interno: quem sente vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode ser
despertada pela simples exposição, mesmo que não acompanhada de juízo negativo por parte dos
observadores. Com efeito, certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de estarem sendo observadas.
O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção de uma plateia, mesmo que esta
atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, portanto acompanhada de um juízo
positivo. Este tipo de vergonha não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será que as pessoas
sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação não contenha ameaças
precisas, mesmo que ela seja lisonjeira?
(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a
moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25)
O primeiro parágrafo do texto autoriza afirmar:
a) A diversidade de significados atribuídos à vergonha comprova o entendimento superficial do
sentimento, descrito com ambiguidade e incoerência nos mais diversos dicionários.
b) O uso de mas também e e sobretudo (linha 7) em um mesmo período instaura falta de clareza na
redação, já que não é possível compreender se o elemento agregado é de mesmo nível ou mais importante
que o primeiro mencionado.
c) O autor recorre a dicionários de prestígio, tomando-os como repositórios inequívocos do conhecimento
e da cultura ocidentais.
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d) O autor parte de definições que, como espécies de comprovações prévias, conduzem à concordância
com a reflexão de Harkot-de-La-Taille, reportada ao final.
e) A oposição comentada revela o quanto há de descuido e precipitação quando se trata de examinar
conceitos relacionados à natureza da alma humana.
63) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. Para o Dicionário
Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento
penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança
provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da própria
dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as mesmas definições, mas
acrescenta novas associações como: medo da desonra e embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda
algumas definições com nuanças diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão,
sentimento de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a atenção nas
definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados atribuídos a este sentimento, mas
também, e sobretudo, o fato de alguns destes significados serem opostos: desonra/honra,
indignidade/dignidade, humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de- La-Taille, faz esta
autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a presença, o temível e o
desejável.
Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente desencadeado pela
opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de Spinoza segundo a qual a vergonha é a
tristeza que acompanha a ideia de alguma ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que,
explicitamente, a antropóloga Benedict afirma em seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, as
culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras culturas da culpa, que
interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento de vergonha, escreve que alguém poderá
envergonhar-se quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o
tenha sido. Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um controle
interno: quem sente vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode ser
despertada pela simples exposição, mesmo que não acompanhada de juízo negativo por parte dos
observadores. Com efeito, certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de estarem sendo observadas.
O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção de uma plateia, mesmo que esta
atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, portanto acompanhada de um juízo
positivo. Este tipo de vergonha não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será que as pessoas
sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação não contenha ameaças
precisas, mesmo que ela seja lisonjeira?
(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a
moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25)
O segundo parágrafo valida o seguinte comentário:
a) O julgamento de outrem não tem relevância para o sentimento de vergonha, sendo atitude simplória
imaginar que o envergonhado reaja a avalições externas.
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b) O autor não descarta as ideias de Benedict, mas manifesta a necessidade de relativizá-las, como o
comprova o trecho não acreditamos que tudo esteja dito assim (linha 15).
c) As culturas da culpa revelam maior amadurecimento psicológico dos indivíduos do que as culturas da
vergonha, uma vez que estas têm como única referência os valores sociais.
d) O autor prioriza o confronto de suas ideias com as de Spinoza e Benedict, dispensando-se de referir
fatos ou situações objetivas em sua argumentação.
e) A pergunta ao final faz retroceder a reflexão desenvolvida pelo texto, na medida em que tal indagação
reafirma a impossibilidade de se compreender a vergonha.
64) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
Saudade de Waterloo
É famosa a história da mulher que se queixava de um dia particularmente agitado nas redondezas da sua
casa e do que o movimento constante de cavaleiros e carroças fizera à sua roupa estendida para secar, sem
saber que estava falando da batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que famílias
inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, de carruagem, assistir à
primeira batalha da Guerra Civil americana, em Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira Grande
Guerra, ou a primeira guerra moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens em
uniformes de combate. Mulheres e crianças foram poupadas. Só 5 por cento das mortes na Primeira
Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a proporção foi de 65 por cento.
Os estragos colaterais da Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo de duas técnicas mortais,
a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. Bombardear populações civis foi adotado como uma
“legítima” tática militar, para atingir o moral do inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres,
que tinha importância simbólica como coração da Inglaterra mas nenhuma importância estratégica. Mas
ingleses e americanos também se dedicaram com entusiasmo ao bombardeio indiscriminado, como o que
arrasou a cidade de Dresden. E os “estragos colaterais” chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em
Hiroshima e Nagasaki.
Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por qualquer causa. E cada vez
que vemos uma das vítimas do terror, como o último cadáver de uma criança judia ou palestina
sacrificada naquela guerra especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os soldados
morriam nas guerras, e ainda era possível ser um espectador, mesmo distraído como a dona de casa de
Waterloo, da história. Ou ser inocente.
(Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, pp.
123/124)
Considere as seguintes afirmações:
I. No 1º parágrafo, o segmento mutilou uma geração inteira alcança uma significação ainda mais macabra
quando se aduz a ele a observação mas uma geração de homens em uniformes de combate.
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II. No 2º parágrafo, o autor propõe uma distinção entre duas técnicas de combate: a do bombardeio aéreo,
que implicava um sem-número de mortes, e a da guerra psicológica, que não implicava violência abusiva.
III. No 3º parágrafo, a guerra entre judeus e palestinos é lembrada para mostrar que, em nossos dias, o
terrorismo passou a adotar como justificativa para suas ações o pretexto da guerra psicológica.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma APENAS em
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
65) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
Questão de ênfase
A ênfase é um modo suspeito de expressão. Se há casos em que ela se torna indispensável, como nas
tragédias ou na comicidade extrema, na maioria das vezes é um artifício do superficial que se deseja
profundo, do lateral que aspira ao centro, do insignificante que se pretende substancial. É a fala em voz
gritada, o gargalhar sistemático, a cadeia de interjeições, a produção de caretas, o insistente franzir do
cenho, o repetitivo arquear de sobrancelhas, a pronúncia caprichosa de palavras e frases que se querem
sentenciosas e inesquecíveis.
Na escrita, a ênfase acusa-se na profusão de exclamações, na sistemática caixa alta, nos grafismos
espaçosos. Na expressão oral, a ênfase compromete a verdade de um sentimento já de si enfático: despeja
risadas antecipando o final da própria piada, força o tom compungido antes de dar a má notícia e se
marca no uso indiscriminado de termos como “com certeza” e “literalmente”, por exemplo: “Esse aluno
está literalmente dando o sangue na prova de Física.” Com a ênfase, todos os gestos compõem uma
dramaturgia descontrolada.
A ênfase também parece desconfiar do alcance de nossa percepção usual, e nos acusa, se reclamamos do
enfático. Este sempre acha que ficaremos encantados com a medida do seu exagero, e nos atribui
insensibilidade se não o admiramos. Em suma: o enfático é um chato que se vê a si mesmo como um
superlativo. Machado de Assis, por exemplo, não suportava gente que dissesse “Morro por doce de
abóbora!”. Por sua vez, o poeta Manuel Bandeira enaltecia a “paixão dos suicidas que se matam sem
explicação”. Já o enfático vive exclamando o quão decisivo é ele ser muito mais vital do que todos os
outros seres humanos.
(Augusto Tolentino, inédito)
Considerando-se a disposição do texto em parágrafos, constata-se que:
I. no 1º parágrafo, acusa-se a pretensão que leva o responsável pela ênfase a acreditar que o uso dela
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deverá impressionar um interlocutor, a menos que este se revele um incapacitado para admirá-la.
II. no 2º parágrafo, enfoca-se o modo pelo qual a ênfase marca as formas de discurso da pessoa enfática,
bem como os aspectos gestuais de que ela se serve para reforçar o tom enfático.
III. no 3º parágrafo, em tom conclusivo, levantam-se casos em que a ênfase não só se justifica mas se torna
necessária para sublinhar uma carga de emoção efetivamente excepcional.
Em relação ao texto, está correto o que se constata APENAS em
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II.
e) III.
66) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
Questão de ênfase
A ênfase é um modo suspeito de expressão. Se há casos em que ela se torna indispensável, como nas
tragédias ou na comicidade extrema, na maioria das vezes é um artifício do superficial que se deseja
profundo, do lateral que aspira ao centro, do insignificante que se pretende substancial. É a fala em voz
gritada, o gargalhar sistemático, a cadeia de interjeições, a produção de caretas, o insistente franzir do
cenho, o repetitivo arquear de sobrancelhas, a pronúncia caprichosa de palavras e frases que se querem
sentenciosas e inesquecíveis.
Na escrita, a ênfase acusa-se na profusão de exclamações, na sistemática caixa alta, nos grafismos
espaçosos. Na expressão oral, a ênfase compromete a verdade de um sentimento já de si enfático: despeja
risadas antecipando o final da própria piada, força o tom compungido antes de dar a má notícia e se
marca no uso indiscriminado de termos como “com certeza” e “literalmente”, por exemplo: “Esse aluno
está literalmente dando o sangue na prova de Física.” Com a ênfase, todos os gestos compõem uma
dramaturgia descontrolada.
A ênfase também parece desconfiar do alcance de nossa percepção usual, e nos acusa, se reclamamos do
enfático. Este sempre acha que ficaremos encantados com a medida do seu exagero, e nos atribui
insensibilidade se não o admiramos. Em suma: o enfático é um chato que se vê a si mesmo como um
superlativo. Machado de Assis, por exemplo, não suportava gente que dissesse “Morro por doce de
abóbora!”. Por sua vez, o poeta Manuel Bandeira enaltecia a “paixão dos suicidas que se matam sem
explicação”. Já o enfático vive exclamando o quão decisivo é ele ser muito mais vital do que todos os
outros seres humanos.
(Augusto Tolentino, inédito)
No contexto, a frase a ênfase compromete a verdade de um sentimento já de si enfático deixa ver que
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a) as emoções cuja ênfase já se possa notar nelas mesmas são raríssimas, pois muitas requerem algum
esforço para que sua intensidade possa ser reconhecida.
b) as emoções que carregam em si mesmas toda a sua real intensidade podem parecer falsas quando
afetadas pelos excessos da ênfase.
c) o compromisso que temos com a verdade de um sentimento faz com que precisemos recorrer à ênfase
para que ele não resulte enfraquecido.
d) a ênfase impossibilita que se possa vivenciar a verdade de um sentimento intenso, já que ela se
antecipa a ele e o compromete em definitivo.
e) todo sentimento verdadeiro é imune à ênfase, e esta se revelará uma frustrada intenção de quem
pretenda intensificá-lo por meio do exagero.
67) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no Leblon, o Jardim Botânico
foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos
dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que
vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as escadarias de
pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do que um grão de
ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho
vivo, tão vivo que parece quase estranho à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir
encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por
entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que alegria eu me
abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa da ponta preta tinha uma aparência
que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava atenção nos
detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das
manhãs se media pela quantidade de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa.
Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que nunca tenha
sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas.
Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre as folhas e sempre numa determinada região do
Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e
descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral.
''Árvore regular, ornamental, da família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de
flores vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um feijão
(mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter visto uma dessas sementes
lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se não era minha
avó que as guardava e tornava a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos
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olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou nenhuma e elas
ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a
memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br)
De acordo com o texto,
a) apesar da preocupação da avó, para quem as bromélias e a grama − note-se o termo lâminas a ela
associado − punham a criança em risco, o convívio com a natureza era o principal motivo das visitas
diárias ao Jardim Botânico.
b) o mulungu era colhido pela autora quando criança, em seus passeios pelo Jardim Botânico, mas era
pouco valorizado por sua avó, que secretamente se desfazia das sementes ornamentais que a neta
encontrava.
c) hoje a escritora guarda uma memória pequena como as sementes do mulungu, mas tão expressiva
quanto aquelas manhãs em que sua avó a levava para passear no Jardim Botânico.
d) o modo como a autora apresenta a definição da planta mulungu, a partir do dicionário, permite-lhe
inferir como seriam as sementes, cuja lembrança já desgastada pauta-se por um critério muito mais afetivo
do que visual.
e) as sementes de mulungu terminam por ser um pretexto para que a autora retrate, com a narração de
um causo, sua relação com a avó e a memória guardada do pai, que não participava das caminhadas pelo
Jardim Botânico.
68) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no Leblon, o Jardim Botânico
foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos
dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que
vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as escadarias de
pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do que um grão de
ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho
vivo, tão vivo que parece quase estranho à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir
encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por
entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que alegria eu me
abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa da ponta preta tinha uma aparência
que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava atenção nos
detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das
manhãs se media pela quantidade de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa.
Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que nunca tenha
sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas.
Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre as folhas e sempre numa determinada região do
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Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e
descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral.
''Árvore regular, ornamental, da família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de
flores vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um feijão
(mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter visto uma dessas sementes
lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se não era minha
avó que as guardava e tornava a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos
olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou nenhuma e elas
ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a
memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br)
A expressão olhos mínimos (3o parágrafo)
a) reflete o olhar atento às minúcias, característica que encontrava semelhança no pai da autora e que
continua a lhe acompanhar.
b) indica os olhos diminutos com que a autora, ainda criança, já dedicava atenção à natureza, dada a
conhecer por sua avó, diferente dela nesse aspecto.
c) ilustra, por contraposição, a atenção devotada pela autora aos aspectos grandiosos da natureza
deslindada por sua avó.
d) confere humor à relação entre neta e avó, que se ria ao lembrar das semelhanças entre a neta e seu pai,
ambos apegados a coisas insignificantes.
e) chama a atenção do leitor para uma característica da avó, que se maravilha com o encantamento da
criança pela diversidade da natureza.
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br
69) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Logrador
Você habita o próprio centro
de um coração que já foi meu.
Por dentro torço por que dentro
em pouco lá só more eu.
Livre de todos os negócios
e vícios que advêm de amar
lá seja o centro de alguns ócios
que escolherei por cultivar.
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Para que os sócios vis do amor,
rancor, dor, ódio, solidão,
não mais consumam meu vigor,
amado e amor banir-se-ão
do centro rumo a um logrador
subúrbio desse coração.
(CÍCERO, Antonio. Guardar, Rio de Janeiro, Record, 1996, p. 71)
No poema,
a) o poeta lamenta a perda de seu próprio coração para um amor que só lhe causa inquietações, a ponto
de desejar desvencilhar-se dele, para cultivar sua própria solidão.
b) na tentativa de conciliar o amor e a quietude, o poeta procura banir para um terreno periférico todos
os afetos vis que o prejudicam e que são por ele relacionados a negócios, o que procura revelar sua
dimensão propriamente venal.
c) os afetos viciosos que acompanham o amor, caracterizado por ser tão enganador quanto eles, precisam
ser banidos para um lugar distante, a fim de que o poeta possa retomar seu afazeres e uma relação afetiva
saudável.
d) o termo logrador, por sua semelhança com "logradouro", não apenas se apropria de seu sentido, como
também sugere a dimensão enganadora do amor e do amado, que o poeta deseja banir para longe do
centro de seu coração.
e) ao tentar aproximar-se de uma dimensão positiva do amor, o poeta termina por perceber o quão
enganador é esse afeto para ele, de maneira que, movido por rancor e afetos semelhantes, opta até mesmo
pelo exílio profissional.
70) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
O processo impregnado de complexidade, ao qual se sobrepõem ideias de avanço ou expansão
intensamente ideologizadas, e que convencionamos chamar pelo nome de progresso, tem, dentre outros,
um atributo característico: tornar a organização da vida cada vez mais tortuosa, ao invés de simplificá-la.
Progredir é, em certos casos, sinônimo de complicar. Os aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons
gradativamente incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capacidade de entender. Além
disso, do manual de instruções de um aparelho eletrônico à numeração das linhas de ônibus, passando
pelo desenho das vias urbanas, pelos impostos escorchantes e pelas regras que somos obrigados a
obedecer – inclusive nos atos mais simples, como o de andar a pé −, há uma evidente arbitrariedade, às
vezes melíflua, às vezes violenta, que se insinua no cotidiano.
Não há espaço melhor para averiguarmos as informações acima do que os principais centros urbanos. Na
opinião do geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, “a cidade é o lugar em que o mundo se move
mais; e os homens também. A co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da
educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o movimento, mais
vasta e densa a co-presença e também maiores as lições de aprendizado”.
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Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por nós, os realistas, entre os quais se inclui o narrador
de O silenceiro, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto. Para nós, o progresso transformou as cidades
em confusas aglomerações, nas quais a opressão viceja. O narrador-personagem do romance de Di
Benedetto anseia desesperadamente pelo silêncio. Os barulhos, elementos inextricáveis da cidade,
intrometem-se no cotidiano desse homem, ganhando existência própria. E a própria espera do barulho,
sua antevisão, a certeza de que ele se repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho deixa de ser
exceção para se tornar a norma irrevogável, fracassam todas as soluções possíveis.
A cidade conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.
(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. Crítica, literatura e narratofobia. Campinas, Vide Editorial, 2015, p.
121-125)
Depreende-se do texto que
a) a ideia de que a sociedade progride a partir da vida nas cidades, tanto para o autor do texto como para
Milton Santos, concentra-se no fato de que nelas as diferenças são assimiladas com indulgência.
b) à medida que a sociedade progride e dispõe de mais aparatos eletrônicos, a vida torna-se
proporcionalmente mais simples, e ampliam-se as formas de interação com os demais.
c) o autor enaltece o pensamento de Milton Santos, exposto no segundo parágrafo, valorizando
especialmente a ideia do geógrafo de que a cidade é o lugar da educação e da reeducação.
d) o autor, por meio do uso do termo “contudo”, (3º parágrafo) estabelece a diferença entre as ideias que
os realistas têm sobre a vida na cidade e as de Milton Santos, que seria um marxista romântico.
e) a citação de um personagem de romance (3º parágrafo) reitera a intenção do autor de refutar a ideia de
que a cidade é desfavorável ao homem.
71) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
Na Biblioteca 10 de Helsinki é possível ler deitado na rede, fazer negócios, dançar, tocar guitarra ou tirar
uma soneca. É possível fazer praticamente qualquer coisa que jamais se pensaria em fazer em uma
biblioteca. Isso porque seu diretor, Kari Lämsä, pensou que no novo mundo existe pouco espaço para as
velhas bibliotecas e um espaço enorme para as inovadoras.
Lämsä conhece o funcionamento das bibliotecas tradicionais: começou colocando livros nas estantes. Mas
o que chamou a atenção sobre ele é que se deu conta do futuro.
O sucesso de Lämsä pode ser medido: a biblioteca recebe 2.000 usuários por dia em uma cidade com
600.000 habitantes e 36 bibliotecas. A metade de seus usuários tem entre 25 e 35 anos. É o sonho de
qualquer bibliotecário que observa como os grandes leitores das bibliotecas, que são as crianças, fogem ao
crescer. Lämsä, no entanto, conseguiu atrair essa faixa refratária a um espaço associado ao silêncio.
(Adaptado de: brasil.elpais.com/brasil/2015/06/13/cultura/1434216067_290976.html)
Atente para o que se afirma abaixo.
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I. De acordo com o texto, é paradoxal o fato de as crianças deixarem de frequentar bibliotecas quando
chegam à adolescência.
II. O diretor da Biblioteca 10 de Helsinki é descrito como sendo visionário e utopista.
III. O sinal de dois pontos (2º parágrafo) pode ser substituído por “pois”, precedido de vírgula.
Está correto o que consta APENAS em
a) I e II.
b) III.
c) II.
d) II e III.
e) I e III.
72) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Revolução
Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma
gracinha ou um gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da
hipocrisia americana em matéria de sexo. A hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta
da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus tão machistas lá quanto em
qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força. As
mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.
A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape,
que não é o ataque sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou
conhecidos que acaba em sexo com o consentimento relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode
ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que se criou convencido de que
a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a
promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se
tudo o mais falhar, está implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar
convencionalmente conquistando. No dia em que o homem brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita
e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.
A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade −
desde a moral dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa
civilização é no fundo um álibi montado para o estupro, e que elas só contam com um “não”
desacreditado para se defender. Estão certas.
(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)
Entre os graves equívocos que podem se incluir na relação entre um homem e uma mulher destaca-se, no
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texto,
a) a natural subserviência que a mulher prefere demonstrar a seu parceiro violento, em vez de confrontálo.
b) a falta da discriminação masculina entre o que seja uma demonstração de amor e uma iniciativa
intimidadora.
c) o exagero de se avaliar como violentas algumas iniciativas masculinas tão somente carinhosas.
d) o fato de a moral dominante classificar como hipócrita toda e qualquer iniciativa amorosa do homem
machista.
e) o fato de a mulher relutante tomar como amorosa a violência da sedução a que se atira seu namorado.
73) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Revolução
Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma
gracinha ou um gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da
hipocrisia americana em matéria de sexo. A hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta
da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus tão machistas lá quanto em
qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força. As
mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.
A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape,
que não é o ataque sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou
conhecidos que acaba em sexo com o consentimento relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode
ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que se criou convencido de que
a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a
promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se
tudo o mais falhar, está implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar
convencionalmente conquistando. No dia em que o homem brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita
e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.
A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade −
desde a moral dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa
civilização é no fundo um álibi montado para o estupro, e que elas só contam com um “não”
desacreditado para se defender. Estão certas.
(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)
Atente para as seguintes afirmações:
I. No 1º parágrafo, a expressão aparente exagero refere-se ao fato, tanto nos Estados Unidos como nos
países latinos, de uma gracinha ou certos gestos masculinos serem tomados como assédio sexual a uma
mulher.
75
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
Cargo: TRT Analista
Banca: FCC

II. No 2º parágrafo, a frase sedução também pode ser estupro contempla a possibilidade de que, no
processo da conquista amorosa, o homem ignore a relutância com que a mulher se submete à sua
iniciativa.
III. No 3º parágrafo, a frase elas só contam com um “não” desacreditado evidencia a convicção que tem o
autor da ineficácia da luta das mulheres contra a moral dominante e as estruturas corporativas da
sociedade atual.
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) II, apenas.
74) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Revolução
Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma
gracinha ou um gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da
hipocrisia americana em matéria de sexo. A hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta
da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus tão machistas lá quanto em
qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força. As
mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.
A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape,
que não é o ataque sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou
conhecidos que acaba em sexo com o consentimento relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode
ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que se criou convencido de que
a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a
promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se
tudo o mais falhar, está implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar
convencionalmente conquistando. No dia em que o homem brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita
e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.
A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade −
desde a moral dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa
civilização é no fundo um álibi montado para o estupro, e que elas só contam com um “não”
desacreditado para se defender. Estão certas.
(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)
No segmento A hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta da mulher americana para
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mudar um quadro de pressupostos e tabus tão machistas (...), (1º parágrafo)
a) a hipocrisia aqui referida é aquela que caracteriza o comportamento dos que acompanham no Brasil a
luta das mulheres americanas.
b) pressupostos e tabus tão machistas designam os valores que as mulheres americanas passam a
combater sob o disfarce de um relutante consentimento.
c) a expressão aparente exagero deixa ver a possibilidade de parecerem excessivas as justas providências
das mulheres americanas em sua luta.
d) a luta da mulher americana expressa uma reação histórica que pouco ou nada tem a ver com os
costumes que marcam as questões de gênero em outros países.
e) a expressão para mudar um quadro diz respeito ao objetivo maior da luta das mulheres, que é
combater a hipocrisia praticada pelos políticos americanos.
75) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Era uma vez...
As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no
centro de suas vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora
do dia e da noite, ao alcance dos dedos. Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar
crianças como adultos − contar histórias − estivesse vencido, morto e enterrado. Ledo engano. Não é
incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de alguém
uma história anunciada pela vetusta entrada do “Era uma vez...”.
Nas narrativas orais − talvez o mais antigo e proveitoso deleite da nossa civilização – a presença do
narrador faz toda a diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o
ritmo das palavras – tudo é vivo, sensível e vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de
carne e osso, a situação é única e os momentos decorrem em tempo real e bem marcado. O ouvinte sente
que o narrador se interessa por sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve, a
narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.
As histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso,
também, o que se busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as
ouve, e esse ouvinte pode, se quiser, interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo
ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, forma-se uma roda viva, uma cadeia de
atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das nossas
primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que
está em contar e ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer
atual e eterna.
(Demócrito Serapião, inédito)
Afirma-se na abertura do texto: As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as
engenhocas eletrônicas que estarão no centro de suas vidas. Com a leitura integral do texto, tal afirmação
é
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a) contraditada pelo fato de que o verdadeiro interesse das crianças, longe de estar nas atrações
eletrônicas, é aquele que o teatro proporciona em suas grandes produções.
b) ratificada quando nos certificamos de que a imaginação das crianças de hoje é estimulada sobretudo
pelo manejo de jogos eletrônicos, sob o comando criativo de cada uma delas.
c) contraposta ao prazer inexcedível que cada criança experimenta quando abandona a manipulação de
engenhocas eletrônicas pelo encanto de criar histórias imaginosas.
d) ressalvada pelo fato de que o encantamento pelas narrativas orais, com o narrador presente, pode
substituir o prazer que elas experimentam por meio de recursos eletrônicos.
e) minimizada ao nos darmos conta de que a suposta atração que as crianças sentem pelos jogos
eletrônicos decorre da baixa atenção que a família moderna lhes dedica.
76) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Era uma vez...
As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no
centro de suas vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora
do dia e da noite, ao alcance dos dedos. Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar
crianças como adultos − contar histórias − estivesse vencido, morto e enterrado. Ledo engano. Não é
incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de alguém
uma história anunciada pela vetusta entrada do “Era uma vez...”.
Nas narrativas orais − talvez o mais antigo e proveitoso deleite da nossa civilização – a presença do
narrador faz toda a diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o
ritmo das palavras – tudo é vivo, sensível e vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de
carne e osso, a situação é única e os momentos decorrem em tempo real e bem marcado. O ouvinte sente
que o narrador se interessa por sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve, a
narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.
As histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso,
também, o que se busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as
ouve, e esse ouvinte pode, se quiser, interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo
ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, forma-se uma roda viva, uma cadeia de
atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das nossas
primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que
está em contar e ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer
atual e eterna.
(Demócrito Serapião, inédito)
Atente para as seguintes afirmações:
I. No 1º parágrafo, à advertência Ledo engano segue-se a convicção de que a atração das crianças por
histórias contadas diretamente a elas não é menor do que a que sentem pelas desenvolvidas com recursos
eletrônicos.
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II. No 2º parágrafo, a expressão caloroso laço de vozes e de palavras reafirma a importância já ressaltada
pela afirmação de que a presença do narrador faz toda a diferença.
III. No 3º parágrafo, depreende-se que a analogia entre a narrativa oral e a arte do teatro ocorre por força
de um elemento comum: a interpretação pessoal e atualizada que se pode dar a narrativas tradicionais.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) II, apenas.
77) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Era uma vez...
As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no
centro de suas vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora
do dia e da noite, ao alcance dos dedos. Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar
crianças como adultos − contar histórias − estivesse vencido, morto e enterrado. Ledo engano. Não é
incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de alguém
uma história anunciada pela vetusta entrada do “Era uma vez...”.
Nas narrativas orais − talvez o mais antigo e proveitoso deleite da nossa civilização – a presença do
narrador faz toda a diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o
ritmo das palavras – tudo é vivo, sensível e vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de
carne e osso, a situação é única e os momentos decorrem em tempo real e bem marcado. O ouvinte sente
que o narrador se interessa por sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve, a
narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.
As histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso,
também, o que se busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as
ouve, e esse ouvinte pode, se quiser, interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo
ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, forma-se uma roda viva, uma cadeia de
atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das nossas
primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que
está em contar e ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer
atual e eterna.
(Demócrito Serapião, inédito)
O recurso da progressão de elementos com o fito de dar força a um argumento é utilizado pelo autor no
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interior mesmo do seguinte segmento:
a) As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão
no centro de suas vidas. (1º parágrafo)
b) A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de carne e osso, a situação é única e os momentos
decorrem em tempo real e bem marcado. (2º parágrafo)
c) O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta (...). (2º parágrafo)
d) Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as ouve (...). (3º parágrafo)
e) Nesses momentos, é como se o fogo das nossas primitivas cavernas se acendesse, para que em volta
dele todos comungássemos o encanto (...). (3º parágrafo)

Clareza e Correção
78) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Dentre as frases abaixo, a que está clara e correta, segundo a norma-padrão, é:
a) Pelo o que distintas matérias informaram, o artista encerrou de modo brilhante o espetáculo que ele
havia cobrado apenas uma libra esterlina de cachê para tocar.
b) Considerado eleições fraudulentas pelo partido Amarelo vencidas pelo partido Branco, o pleito poderá
ser anulado se assim o considerar o tribunal.
c) No depoimento, acentuava a fragilidade da infância e repetiu várias vezes "Sou filha de pais separados
desde os 10 anos de idade".
d) Dando preferência pelo projeto comunitário, comentou que um dos projetos individuais havia sido
excluído por fraude e que o surgimento da denúncia estava ligada a plágio, sempre condenável.
e) A oficina gráfica é muito mais bem conhecida do que os outros estágios da produção e difusão de
livros, por ser um tema de estudos muito valorizado no campo da bibliografia analítica.
79) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
A redação que está clara, concisa e, segundo a norma-padrão, correta é:
a) A pesquisa concluiu por um lugar-comum que muitos estudiosos da área também concordam, a saber:
que o século XVIII realmente, pensava de modo burguês.
b) O que tornou-se um lugar-comum entre muitos estudiosos da área − o século XVIII realmente pensava
de modo burguês − foi a conclusão da pesquisa, indo ao encontro daquele.
c) A conclusão da pesquisa vai ao encontro do que se tornou um lugar-comum entre muitos estudiosos da
área − a saber, o século XVIII realmente pensava de modo burguês.
d) O século XVIII, que pensava de modo burguês, é a conclusão da pesquisa e isso tornou-se um lugarcomum entre muitos estudiosos da área, o que veio ao encontro desses últimos.
e) Um lugar-comum que a pesquisa concluiu, a saber: muitos estudiosos da área vão ao encontro de que o
século XVIII realmente pensava de modo burguês, demonstrando concordância com isso.
80) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
A redação clara e correta, segundo a norma-padrão, é:
a) A não erradicação da tuberculose, além de ser decorrente da pobreza, seu motivo é também devido a
pacientes no início do tratamento sentirem-se curados, abandonando o mesmo e possibilitando, dessa
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forma, o aparecimento de cepas resistentes às drogas.
b) O motivo da não erradicação da tuberculose, doença decorrente da pobreza, é porque pacientes no
início do tratamento sentem-se curados, o que leva a abandoná-lo, possibilitando dessa forma, o
aparecimento de cepas resistentes às drogas.
c) A não erradicação da tuberculose, além de decorrente da pobreza, é também devido a pacientes, no
início do tratamento, sentirem-se curados, abandonando o mesmo e possibilitando, dessa forma, o
aparecimento de cepas resistentes às drogas.
d) O motivo da não erradicação da tuberculose, doença decorrente da pobreza, é também devido
pacientes iniciando tratamento sentirem-se curados; abandonam o mesmo e possibilitando, dessa forma, o
aparecimento de cepas resistentes às drogas.
e) O motivo da não erradicação da tuberculose, doença decorrente da pobreza, é também o fato de
pacientes, no início do tratamento, sentirem-se curados, o que os faz abandoná-lo, possibilitando, dessa
forma, o aparecimento de cepas resistentes às drogas.
81) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
O processo impregnado de complexidade, ao qual se sobrepõem ideias de avanço ou expansão
intensamente ideologizadas, e que convencionamos chamar pelo nome de progresso, tem, dentre outros,
um atributo característico: tornar a organização da vida cada vez mais tortuosa, ao invés de simplificá-la.
Progredir é, em certos casos, sinônimo de complicar. Os aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons
gradativamente incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capacidade de entender. Além
disso, do manual de instruções de um aparelho eletrônico à numeração das linhas de ônibus, passando
pelo desenho das vias urbanas, pelos impostos escorchantes e pelas regras que somos obrigados a
obedecer – inclusive nos atos mais simples, como o de andar a pé −, há uma evidente arbitrariedade, às
vezes melíflua, às vezes violenta, que se insinua no cotidiano.
Não há espaço melhor para averiguarmos as informações acima do que os principais centros urbanos. Na
opinião do geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, “a cidade é o lugar em que o mundo se move
mais; e os homens também. A co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da
educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o movimento, mais
vasta e densa a co-presença e também maiores as lições de aprendizado”.
Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por nós, os realistas, entre os quais se inclui o narrador
de O silenceiro, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto. Para nós, o progresso transformou as cidades
em confusas aglomerações, nas quais a opressão viceja. O narrador-personagem do romance de Di
Benedetto anseia desesperadamente pelo silêncio. Os barulhos, elementos inextricáveis da cidade,
intrometem-se no cotidiano desse homem, ganhando existência própria. E a própria espera do barulho,
sua antevisão, a certeza de que ele se repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho deixa de ser
exceção para se tornar a norma irrevogável, fracassam todas as soluções possíveis.
A cidade conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.
(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. Crítica, literatura e narratofobia. Campinas, Vide Editorial, 2015, p.
121-125)
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Mantendo-se a correção gramatical e, em linhas gerais, o sentido original, uma redação alternativa para
um segmento do texto está em:
a) O narrador de O silenceiro, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto, encontra-se entre os que
seguem a ideia de que, com o progresso, as cidades foram transformadas em confusas aglomerações.
b) Ganhando existência própria, os barulhos − elementos inextricáveis da cidade −, intrometem-se no
cotidiano desse homem.
c) À espera do barulho e à ideia de que certamente se repetirá o narrador despedaça-se ante sua visão.
d) Gradativamente incorporados à vida: os aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons consomem-nos a
atenção, os gestos e a capacidade de lhes entender.
e) Impregnado de complexidade, o processo que convencionamos chamar pelo nome de progresso, ao
qual se sobrepõe ideias de avanço torna a organização da vida cada vez mais tortuosa.
82) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
Aos 45 anos, o chinês Jia Zhang-Ke pode ser considerado um dos principais cineastas do mundo. Sua
idade permitiu a ele testemunhar a transição histórica pela qual a China passou depois de 1976, com a
morte de Mao Tse-Tung, o fim da Revolução Cultural e a subida ao poder de Deng Xiaoping, que em
poucos anos abriu o país à economia de mercado. Os filmes de Jia são cada vez mais vistos no exterior,
uma vez que exibem importância estética e oferecem um olhar sobre uma realidade pouco conhecida aos
olhos do mundo.
“Vemos cidades que estão sendo demolidas, memórias que estão sendo apagadas, uma população
flutuante que viaja ao sabor das oportunidades econômicas, e Jia quer investigar qual é o efeito dessa
transformação no indivíduo”, descreve a pesquisadora Cecília Mello. “Na história do cinema, em geral os
momentos de pico de criatividade vêm junto com as transformações histórico-sociais. No mundo todo,
hoje, o diretor em que isso aparece de modo mais forte e relevante é Jia.”
(Adaptado de: revistapesquisa.fapesp.br/2015/10/14/05-olhos-da-china)
Uma redação alternativa a partir de um segmento do texto, em que se mantêm a correção e a lógica, está
em:
a) Vê-se cidades sendo demolidas, memórias sendo apagadas, uma população flutuante viajando de
acordo com as oportunidades econômicas.
b) É comum que, na história do cinema, grande parte dos momentos de pico de criatividade acompanhe
transformações históricas.
c) De acordo com a pesquisadora Cecília Mello, devem haver transformações causadas ao indivíduo que
interessam a Jia investigar.
d) Ainda que tenha apenas 45 anos, não exagera quem, ao avaliar o cineasta chinês Jia Zhang-Ke, exaltalhe como um dos maiores do mundo.
e) O jovem Jia Zhang-Ke, testemunhou fatos históricos como a morte de Mao Tse-Tung, o fim da
Revolução Cultural e a ascensão de Deng Xiaoping ao poder.
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Reescritura de Frases
83) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
Atenção: Para responder às questões de números, considere o texto abaixo.
Não é preciso assistir a 12 Anos de Escravidão para saber que a prática foi uma das maiores vergonhas da
humanidade. Mas é preciso corrigir o tempo do verbo. Foi? Melhor escrever a frase no presente. A
escravidão ainda é uma das maiores vergonhas da humanidade. E o fato de o Ocidente não ocupar mais o
topo da lista como responsável pelo crime não deve ser motivo para esquecermos ou escondermos a
infâmia.
Anos atrás, lembro-me de um livro aterrador de Benjamin Skinner que ficou gravado nos meus neurônios.
Seu título era A Crime So Monstrous (Um crime tão monstruoso) e Skinner ocupava-se da escravidão
moderna para chegar à conclusão aterradora: existem hoje mais escravos do que em qualquer outra época
da história humana.
Skinner não falava apenas de novas formas de escravidão, como o tráfico de mulheres na Europa ou nos
Estados Unidos. A escravidão que denunciava com dureza era a velha escravidão clássica − a exploração
braçal e brutal de milhares ou milhões de seres humanos trabalhando em plantações ou pedreiras ao som
do chicote. [...]
Pois bem: o livro de Skinner tem novos desenvolvimentos com o maior estudo jamais feito sobre a
escravidão atual. Promovido pela Associação Walk Free, o Global Slavery Index é um belo retrato da
nossa miséria contemporânea. [...]
A Índia, tal como o livro de Benjamin Skinner já anunciava, continua a espantar o mundo em termos
absolutos com um número que hoje oscila entre os 13 milhões e os 14 milhões de escravos. Falamos, na
grande maioria, de gente que continua a trabalhar uma vida inteira para pagar as chamadas "dívidas
transgeracionais" em condições semelhantes às dos escravos do Brasil nas roças.
Conclusões principais do estudo? Pessoalmente, interessam-me duas. A primeira, segundo o Global
Slavery Index, é que a escravidão é residual, para não dizer praticamente inexistente, no Ocidente branco
e "imperialista".
De fato, a grande originalidade da Europa não foi a escravidão; foi, pelo contrário, a existência de
movimentos abolicionistas que terminaram com ela. A escravidão sempre existiu antes de portugueses ou
espanhóis comprarem negros na África rumo ao Novo Mundo. Sempre existiu e, pelo visto, continua a
existir.
Mas é possível retirar uma segunda conclusão: o ruidoso silêncio que a escravidão moderna merece da
intelectualidade progressista. Quem fala, hoje, dos 30 milhões de escravos que continuam acorrentados na
África, na Ásia e até na América Latina? [...]
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O filme de Steve McQueen, 12 Anos de Escravidão, pode relembrar ao mundo algumas vergonhas
passadas. Mas confesso que espero pelo dia em que Hollywood também irá filmar as vergonhas presentes:
as vidas anônimas dos infelizes da Mauritânia ou do Haiti que, ao contrário do escravo do filme, não têm
final feliz.
(Adaptado de: COUTINHO, João Pereira. "Os Escravos". Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br)
De fato, a grande originalidade da Europa não foi a escravidão; foi, pelo contrário, a existência de
movimentos abolicionistas que terminaram com ela. (7º parágrafo)
Mantém-se, em linhas gerais, o sentido da frase, substituindo-se o segmento grifado por:
a) foi não obstante a escravidão, apesar da existência
b) não só foi a escravidão, mas também a existência
c) ao invés de ter sido a escravidão, mas a existência
d) não foi a escravidão, mas, sim, a existência
e) não foi a escravidão, todavia, sem a existência
84) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
Atenção: Para responder às questões de números, considere o texto abaixo.
Não é preciso assistir a 12 Anos de Escravidão para saber que a prática foi uma das maiores vergonhas da
humanidade. Mas é preciso corrigir o tempo do verbo. Foi? Melhor escrever a frase no presente. A
escravidão ainda é uma das maiores vergonhas da humanidade. E o fato de o Ocidente não ocupar mais o
topo da lista como responsável pelo crime não deve ser motivo para esquecermos ou escondermos a
infâmia.
Anos atrás, lembro-me de um livro aterrador de Benjamin Skinner que ficou gravado nos meus neurônios.
Seu título era A Crime So Monstrous (Um crime tão monstruoso) e Skinner ocupava-se da escravidão
moderna para chegar à conclusão aterradora: existem hoje mais escravos do que em qualquer outra época
da história humana.
Skinner não falava apenas de novas formas de escravidão, como o tráfico de mulheres na Europa ou nos
Estados Unidos. A escravidão que denunciava com dureza era a velha escravidão clássica − a exploração
braçal e brutal de milhares ou milhões de seres humanos trabalhando em plantações ou pedreiras ao som
do chicote. [...]
Pois bem: o livro de Skinner tem novos desenvolvimentos com o maior estudo jamais feito sobre a
escravidão atual. Promovido pela Associação Walk Free, o Global Slavery Index é um belo retrato da
nossa miséria contemporânea. [...]
A Índia, tal como o livro de Benjamin Skinner já anunciava, continua a espantar o mundo em termos
absolutos com um número que hoje oscila entre os 13 milhões e os 14 milhões de escravos. Falamos, na
grande maioria, de gente que continua a trabalhar uma vida inteira para pagar as chamadas "dívidas
transgeracionais" em condições semelhantes às dos escravos do Brasil nas roças.
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Conclusões principais do estudo? Pessoalmente, interessam-me duas. A primeira, segundo o Global
Slavery Index, é que a escravidão é residual, para não dizer praticamente inexistente, no Ocidente branco
e "imperialista".
De fato, a grande originalidade da Europa não foi a escravidão; foi, pelo contrário, a existência de
movimentos abolicionistas que terminaram com ela. A escravidão sempre existiu antes de portugueses ou
espanhóis comprarem negros na África rumo ao Novo Mundo. Sempre existiu e, pelo visto, continua a
existir.
Mas é possível retirar uma segunda conclusão: o ruidoso silêncio que a escravidão moderna merece da
intelectualidade progressista. Quem fala, hoje, dos 30 milhões de escravos que continuam acorrentados na
África, na Ásia e até na América Latina? [...]
O filme de Steve McQueen, 12 Anos de Escravidão, pode relembrar ao mundo algumas vergonhas
passadas. Mas confesso que espero pelo dia em que Hollywood também irá filmar as vergonhas presentes:
as vidas anônimas dos infelizes da Mauritânia ou do Haiti que, ao contrário do escravo do filme, não têm
final feliz.
(Adaptado de: COUTINHO, João Pereira. "Os Escravos". Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br)
No segmento ... trabalhar uma vida inteira para pagar as chamadas "dívidas transgeracionais”... (5º
parágrafo), o termo sublinhado agrega à frase a ideia de
a) causa e pode ser substituído por "em virtude de".
b) decorrência e pode ser substituído por "de maneira a".
c) finalidade e pode ser substituído por "com o pretexto de".
d) decorrência e pode ser substituído por "a ponto de".
e) finalidade e pode ser substituído por "com vistas a".
85) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
Eu pertenço a uma família de profetas après coup, post factum*, depois do gato morto, ou como melhor
nome tenha em holandês. Por isso digo, e juro se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio
estava por mim prevista, tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar um
molecote que tinha, pessoa de seus dezoito anos, mais ou menos. Alforriá-lo era nada; entendi que,
perdido por mil, perdido por mil e quinhentos, e dei um jantar.
Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas cinco
pessoas, conquanto as notícias dissessem trinta e três (anos de Cristo), no intuito de lhe dar um aspecto
simbólico.
No golpe do meio (coup du milieu, mas eu prefiro falar a minha língua), levantei-me eu com a taça de
champanha e declarei que acompanhando as ideias pregadas por Cristo, há dezoito séculos, restituía a
liberdade ao meu escravo Pancrácio; que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias
e imitar o meu exemplo; finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam
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roubar sem pecado.
Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala, como um furacão, e veio abraçar-me os pés. Um dos meus
amigos (creio que é ainda meu sobrinho) pegou de outra taça, e pediu à ilustre assembleia que
correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo; fiz
outro discurso agradecendo, e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as
lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite, recebi muitos cartões. Creio que estão
pintando o meu retrato, e suponho que a óleo.
No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza:
− Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida e tens mais um ordenado,
um ordenado que...
− Oh! meu senhô! fico.
− ...Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo; tu cresceste imensamente.
Quando nasceste, eras um pirralho deste tamanho; hoje estás mais alto que eu. Deixa ver; olha, és mais
alto quatro dedos...
− Artura não qué dizê nada, não, senhô...
− Pequeno ordenado, repito, uns seis mil réis; mas é de grão em grão que a galinha enche o seu papo. Tu
vales muito mais que uma galinha. Justamente. Pois seis mil réis. No fim de um ano, se andares bem,
conta com oito. Oito ou sete.
Pancrácio aceitou tudo; aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por me não escovar bem as
botas; efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia
anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor; eram
dois estados naturais, quase divinos.
Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio; daí pra cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro
puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando lhe não chamo filho do diabo; cousas todas que ele recebe
humildemente, e (Deus me perdoe!) creio que até alegre. [...]
*Literalm ente, “depois do golpe”, “depois do fato”.
(Adaptado de: ASSIS, Machado de. "Bons dias!", Gazeta de Notícias, 19 de maio de 1888)
Sobre a pontuação do texto, considere:
I. Mantém-se a correção alterando-se a pontuação da frase Oh! meu senhô! fico. (7º parágrafo) para Oh,
meu senhô, fico!
II. O ponto e vírgula, no segmento ... por me não escovar bem as botas; efeitos da liberdade... (11º
parágrafo), pode ser substituído
por dois-pontos.
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III. No segmento Por isso digo, e juro se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio... (1º
parágrafo), pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente após juro.
Está correto o que consta em
a) I, II e III.
b) II e III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, apenas.
e) II, apenas.
86) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
Eu pertenço a uma família de profetas après coup, post factum*, depois do gato morto, ou como melhor
nome tenha em holandês. Por isso digo, e juro se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio
estava por mim prevista, tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar um
molecote que tinha, pessoa de seus dezoito anos, mais ou menos. Alforriá-lo era nada; entendi que,
perdido por mil, perdido por mil e quinhentos, e dei um jantar.
Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas cinco
pessoas, conquanto as notícias dissessem trinta e três (anos de Cristo), no intuito de lhe dar um aspecto
simbólico.
No golpe do meio (coup du milieu, mas eu prefiro falar a minha língua), levantei-me eu com a taça de
champanha e declarei que acompanhando as ideias pregadas por Cristo, há dezoito séculos, restituía a
liberdade ao meu escravo Pancrácio; que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias
e imitar o meu exemplo; finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam
roubar sem pecado.
Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala, como um furacão, e veio abraçar-me os pés. Um dos meus
amigos (creio que é ainda meu sobrinho) pegou de outra taça, e pediu à ilustre assembleia que
correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo; fiz
outro discurso agradecendo, e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as
lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite, recebi muitos cartões. Creio que estão
pintando o meu retrato, e suponho que a óleo.
No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza:
− Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida e tens mais um ordenado,
um ordenado que...
− Oh! meu senhô! fico.
− ...Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo; tu cresceste imensamente.
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Quando nasceste, eras um pirralho deste tamanho; hoje estás mais alto que eu. Deixa ver; olha, és mais
alto quatro dedos...
− Artura não qué dizê nada, não, senhô...
− Pequeno ordenado, repito, uns seis mil réis; mas é de grão em grão que a galinha enche o seu papo. Tu
vales muito mais que uma galinha. Justamente. Pois seis mil réis. No fim de um ano, se andares bem,
conta com oito. Oito ou sete.
Pancrácio aceitou tudo; aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por me não escovar bem as
botas; efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia
anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor; eram
dois estados naturais, quase divinos.
Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio; daí pra cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro
puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando lhe não chamo filho do diabo; cousas todas que ele recebe
humildemente, e (Deus me perdoe!) creio que até alegre. [...]
*Literalm ente, “depois do golpe”, “depois do fato”.
(Adaptado de: ASSIS, Machado de. "Bons dias!", Gazeta de Notícias, 19 de maio de 1888)
Com recurso à subordinação das orações, o 5º e o 6º parágrafos estão reescritos corretamente em:
a) No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza, que és livre, podes ir para onde
quiseres, além de que aqui tens casa amiga, já conhecida e tens mais um ordenado, um ordenado que...
b) No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe, com rara franqueza, que era livre e podia ir para onde
quisesse; que aqui, no entanto, tinha casa amiga, já conhecida, além de ter mais um ordenado, um
ordenado que...
c) No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: Tu és livre; por isso, podes ir para
onde quiseres, ao passo que aqui tens casa amiga, já conhecida e tens mais um ordenado, um ordenado
que...
d) No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe, com rara franqueza, que seria livre, poderia ir para
onde queria, mas que aqui teria casa amiga, já conhecida, além de ter mais um ordenado, um ordenado
que...
e) No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza, que fosse livre e pudesse ir para
onde quisesse; aqui, no entanto, teria casa amiga, já conhecida, com que teria mais um ordenado, um
ordenado que...
87) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Considere os segmentos 1, 2 e 3 abaixo e os comentários que os segue.
1. Mas pode-se elaborar melhor essa análise.
2. Se tudo é opinião, tudo é não-notícia.
3. ...não propriamente pelo que dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder.
I. A formulação "Mas essa análise pode ser mais bem elaborada" respeita as orientações da gramática
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normativa, tanto quanto a redação de 1.
II. A formulação "Tudo é não-notícia, à medida que tudo é opinião" preserva a relação estabelecida entre
os fatos na redação de 2.
III. A formulação "não exatamente pelo que dizem, mas sobretudo pelo que tentam esconder" mantém o
sentido e a correção vistos em 3.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I.
b) I e II.
c) II e III.
d) III.
e) I e III.
88) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do
tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, e com frequência, no
decorrer de seus mais de quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além
disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum momento da história a
sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. Por que, então,
tanta gente gosta dela de maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever
sobre ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma nova produção ou
ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio? E por que a ópera é a única
forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no
último século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se
reduzir a um débil gotejar?
Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo em que a ópera se tornou
no início do século XXI. No que se segue teremos muito a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as
maneiras em que a ópera se desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa
ênfase será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências no mundo inteiro.
Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras foram quase
sempre escritas num distante passado europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja
significância em nossa vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física,
emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê.
(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos
quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 21-22)
Queremos investigar por quê. (final do texto)
Ficarão preservadas a correção e a clareza da frase acima, sem prejuízo do sentido original, com a
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substituição do segmento destacado por
a) suas razões.
b) o seu porquê.
c) por que motivos.
d) porque ela nos transforma.
e) seja qual for as motivações disso.
89) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do
tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, e com frequência, no
decorrer de seus mais de quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além
disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum momento da história a
sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. Por que, então,
tanta gente gosta dela de maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever
sobre ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma nova produção ou
ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio? E por que a ópera é a única
forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no
último século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se
reduzir a um débil gotejar?
Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo em que a ópera se tornou
no início do século XXI. No que se segue teremos muito a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as
maneiras em que a ópera se desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa
ênfase será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências no mundo inteiro.
Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras foram quase
sempre escritas num distante passado europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja
significância em nossa vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física,
emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê.
(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos
quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 21-22)
Segmentos do texto estão, abaixo, associados a outras formulações. A que NÃO prejudica o sentido e a
correção originais é:
a) (linha 1) no qual a maioria ou todos os personagens cantam / cujos personagens, a maioria ou todos,
cantam.
b) (linhas 4) conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera / obteve facilmente recursos
para custear os gastos excessivos da ópera.
c) (linha 5) Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever sobre ela, assistir a ela? / Qual a causa de
dedicarem suas vidas a apresentar, escrever e assistir a ela.
d) (linha 6) pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio / se forem pagar imensas quantias por
esse privilégio instantâneo.
e) (linha 7) que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências / que desenvolve, ainda que de
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maneira significativa, novas audiências.
90) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. Para o Dicionário
Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento
penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança
provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da própria
dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as mesmas definições, mas
acrescenta novas associações como: medo da desonra e embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda
algumas definições com nuanças diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão,
sentimento de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a atenção nas
definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados atribuídos a este sentimento, mas
também, e sobretudo, o fato de alguns destes significados serem opostos: desonra/honra,
indignidade/dignidade, humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de- -La-Taille, faz esta
autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a presença, o temível e o
desejável.
Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente desencadeado pela
opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de Spinoza segundo a qual a vergonha é a
tristeza que acompanha a ideia de alguma ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que,
explicitamente, a antropóloga Benedict afirma em seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, as
culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras culturas da culpa, que
interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento de vergonha, escreve que alguém poderá
envergonhar-se quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o
tenha sido. Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um controle
interno: quem sente vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode ser
despertada pela simples exposição, mesmo que não acompanhada de juízo negativo por parte dos
observadores. Com efeito, certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de estarem sendo observadas.
O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção de uma plateia, mesmo que esta
atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, portanto acompanhada de um juízo
positivo. Este tipo de vergonha não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será que as pessoas
sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação não contenha ameaças
precisas, mesmo que ela seja lisonjeira?
(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a
moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25).
A nova redação mantém o sentido original e obedece à norma-padrão escrita em:
a) definições com nuanças diferentes (linha 5): que têm nuanças diferentes.
b) as pessoas sentem desconforto ao serem “apenas” observadas (linha 20): as pessoas sentem-se
desconfortável ao ser “somente” examinadas.
c) a fantasia [...] de que o tenha sido (linha 15): a fantasia que tenha sido.
d) culturas da culpa, que interiorizam a convicção do pecado (linha 13): culturas da culpa às quais
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interiorizam a convicção do pecado.
e) significados atribuídos a este sentimento (linha 7): significados lhes atribuídos.
91) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
Saudade de Waterloo
É famosa a história da mulher que se queixava de um dia particularmente agitado nas redondezas da sua
casa e do que o movimento constante de cavaleiros e carroças fizera à sua roupa estendida para secar, sem
saber que estava falando da batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que famílias
inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, de carruagem, assistir à
primeira batalha da Guerra Civil americana, em Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira Grande
Guerra, ou a primeira guerra moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens em
uniformes de combate. Mulheres e crianças foram poupadas. Só 5 por cento das mortes na Primeira
Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a proporção foi de 65 por cento.
Os estragos colaterais da Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo de duas técnicas mortais,
a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. Bombardear populações civis foi adotado como uma
“legítima” tática militar, para atingir o moral do inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres,
que tinha importância simbólica como coração da Inglaterra mas nenhuma importância estratégica. Mas
ingleses e americanos também se dedicaram com entusiasmo ao bombardeio indiscriminado, como o que
arrasou a cidade de Dresden. E os “estragos colaterais” chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em
Hiroshima e Nagasaki.
Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por qualquer causa. E cada vez
que vemos uma das vítimas do terror, como o último cadáver de uma criança judia ou palestina
sacrificada naquela guerra especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os soldados
morriam nas guerras, e ainda era possível ser um espectador, mesmo distraído como a dona de casa de
Waterloo, da história. Ou ser inocente.
(Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, pp.
123/124)
Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em:
a) particularmente agitado (1º parágrafo) = marcadamente aflitivo
b) estragos colaterais (2º parágrafo) = mazelas marginalizadas
c) atingir o moral (2º parágrafo) = recrudescer a ética
d) à sua apoteose tétrica (2º parágrafo) = ao seu ápice funesto
e) guerra especialmente insensata (3º parágrafo) = embate singularmente anacrônico
92) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
92
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
Cargo: TRT Analista
Banca: FCC

Há uma explicação para a escultura de Picasso não ter sido reunida com frequência. Picasso, o filho de
pintor, treinado como pintor, não se levava a sério como escultor. Não considerava as esculturas
vendáveis ou tema de exposição. Ele as guardava em casa e no estúdio, misturadas aos objetos da
decoração. Depois de sua morte, em 1973, a organização do espólio permitiu que obras fossem adquiridas
por outras coleções. Embora as esculturas ficassem longe do público, elas foram vistas por artistas que
visitavam Picasso.
O diálogo do pintor com o escultor é constante. A escultura, diz a curadora Ann Temke, adaptava-se ao
temperamento irrequieto de Picasso, que se permitia improvisação no meio. Na década em que
predomina o metal, ela se diverte com a ideia do artista mais rico da história frequentando ferros-velhos
em busca de objetos.
A influência da arte africana sobre a pintura de Pablo Picasso é conhecida. É só admirar as sublimes
Demoiselles D’Avignon, que moram no quinto andar do MoMA. Mas só quando apreciamos a obra em
escultura a conexão fica mais evidente e compreensiva. Ann Temke lembra que a visita de Picasso ao
Museu Etnográfico de Paris, em 1907, por sugestão do amigo e pintor André Derain, foi um divisor de
águas. “A noção de fazer um espírito habitar uma figura vem daí”, diz ela. “Você não olha para a
escultura europeia daquele tempo e pensa neste poder mágico.”
A curadora vê na representação erótica das formas femininas uma âncora do diálogo entre o pintor e o
escultor. “Ele estava mapeando a renovação de sua linguagem em duas e três dimensões ao mesmo
tempo.”
(Adaptado de: GUIMARÃES, Lúcia. O Estado de S. Paulo. 26 Setembro 2015)
Uma redação alternativa para um segmento do texto, em que se mantêm a correção e, em linhas gerais, o
sentido original está em:
a) Depois da morte de Picasso, em 1973, a organização do espólio do artista concedeu uma autorização à
outras coleções para que pudessem adquirir obras suas.
b) Expostas no quinto andar do MoMA, a obra as sublimes Demoiselles D’Avignon denunciam a
influência da arte africana, na pintura de Pablo Picasso.
c) A visita de Picasso ao Museu Etnográfico de Paris, conforme lembra Ann Temke, em 1907, sugerido
pelo amigo e pintor André Derain, configura-se um momento marcante.
d) Na representação erótica das formas femininas, ancoram- se o diálogo entre o pintor e o escultor, cuja
renovação da linguagem, ao mesmo tempo, em duas e três dimensões estavam sendo experimentadas.
e) Misturadas aos objetos da decoração, as esculturas não eram expostas por Picasso, que as guardava em
casa e no estúdio, uma vez que as considerava pouco comerciais.
93) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no Leblon, o Jardim Botânico
foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos
dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que
vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as escadarias de
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pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do que um grão de
ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho
vivo, tão vivo que parece quase estranho à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir
encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por
entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que alegria eu me
abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa da ponta preta tinha uma aparência
que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava atenção nos
detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das
manhãs se media pela quantidade de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa.
Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que nunca tenha
sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas.
Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre as folhas e sempre numa determinada região do
Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e
descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral.
''Árvore regular, ornamental, da família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de
flores vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um feijão
(mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter visto uma dessas sementes
lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se não era minha
avó que as guardava e tornava a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos
olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou nenhuma e elas
ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a
memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br)
Atribuindo-se sentido hipotético para o segmento E é curioso que nunca tenha sabido ao certo de onde
eles vinham... (3o parágrafo), os verbos devem assumir as seguintes formas:
a) era − tivesse sabido − viriam
b) fora − tivera sabido − vieram
c) seria − tivesse sabido − viriam
d) teria sido − soubesse − viriam
e) será − saiba − virão
94) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Logrador
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Você habita o próprio centro
de um coração que já foi meu.
Por dentro torço por que dentro
em pouco lá só more eu.
Livre de todos os negócios
e vícios que advêm de amar
lá seja o centro de alguns ócios
que escolherei por cultivar.
Para que os sócios vis do amor,
rancor, dor, ódio, solidão,
não mais consumam meu vigor,
amado e amor banir-se-ão
do centro rumo a um logrador
subúrbio desse coração.
(CÍCERO, Antonio. Guardar, Rio de Janeiro, Record, 1996, p. 71)
Mantendo-se o sentido original, no verso Por dentro torço por que dentro (1a estrofe), o termo sublinhado
pode ser substituído por:
a) pelo que
b) com que
c) de modo que
d) para que
e) visto que

Análise das estruturas linguísticas
95) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
Atenção: Para responder às questões de números, considere o texto abaixo.
Não é preciso assistir a 12 Anos de Escravidão para saber que a prática foi uma das maiores vergonhas da
humanidade. Mas é preciso corrigir o tempo do verbo. Foi? Melhor escrever a frase no presente. A
escravidão ainda é uma das maiores vergonhas da humanidade. E o fato de o Ocidente não ocupar mais o
topo da lista como responsável pelo crime não deve ser motivo para esquecermos ou escondermos a
infâmia.
Anos atrás, lembro-me de um livro aterrador de Benjamin Skinner que ficou gravado nos meus neurônios.
Seu título era A Crime So Monstrous (Um crime tão monstruoso) e Skinner ocupava-se da escravidão
moderna para chegar à conclusão aterradora: existem hoje mais escravos do que em qualquer outra época
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da história humana.
Skinner não falava apenas de novas formas de escravidão, como o tráfico de mulheres na Europa ou nos
Estados Unidos. A escravidão que denunciava com dureza era a velha escravidão clássica − a exploração
braçal e brutal de milhares ou milhões de seres humanos trabalhando em plantações ou pedreiras ao som
do chicote. [...]
Pois bem: o livro de Skinner tem novos desenvolvimentos com o maior estudo jamais feito sobre a
escravidão atual. Promovido pela Associação Walk Free, o Global Slavery Index é um belo retrato da
nossa miséria contemporânea. [...]
A Índia, tal como o livro de Benjamin Skinner já anunciava, continua a espantar o mundo em termos
absolutos com um número que hoje oscila entre os 13 milhões e os 14 milhões de escravos. Falamos, na
grande maioria, de gente que continua a trabalhar uma vida inteira para pagar as chamadas "dívidas
transgeracionais" em condições semelhantes às dos escravos do Brasil nas roças.
Conclusões principais do estudo? Pessoalmente, interessam-me duas. A primeira, segundo o Global
Slavery Index, é que a escravidão é residual, para não dizer praticamente inexistente, no Ocidente branco
e "imperialista".
De fato, a grande originalidade da Europa não foi a escravidão; foi, pelo contrário, a existência de
movimentos abolicionistas que terminaram com ela. A escravidão sempre existiu antes de portugueses ou
espanhóis comprarem negros na África rumo ao Novo Mundo. Sempre existiu e, pelo visto, continua a
existir.
Mas é possível retirar uma segunda conclusão: o ruidoso silêncio que a escravidão moderna merece da
intelectualidade progressista. Quem fala, hoje, dos 30 milhões de escravos que continuam acorrentados na
África, na Ásia e até na América Latina? [...]
O filme de Steve McQueen, 12 Anos de Escravidão, pode relembrar ao mundo algumas vergonhas
passadas. Mas confesso que espero pelo dia em que Hollywood também irá filmar as vergonhas presentes:
as vidas anônimas dos infelizes da Mauritânia ou do Haiti que, ao contrário do escravo do filme, não têm
final feliz.
(Adaptado de: COUTINHO, João Pereira. "Os Escravos". Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br)
Os termos infâmia (1o parágrafo), Promovido (4º parágrafo) e que (7º parágrafo) referem-se
respectivamente a:
a) lista - Global Slavery Index - escravidão
b) humanidade - um belo retrato - existência
c) escravidão - Global Slavery Index - movimentos abolicionistas
d) escravidão - um belo retrato - existência
e) lista - livro - movimentos abolicionistas
96) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
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Atenção: Para responder às questões de números, considere o texto abaixo.
Não é preciso assistir a 12 Anos de Escravidão para saber que a prática foi uma das maiores vergonhas da
humanidade. Mas é preciso corrigir o tempo do verbo. Foi? Melhor escrever a frase no presente. A
escravidão ainda é uma das maiores vergonhas da humanidade. E o fato de o Ocidente não ocupar mais o
topo da lista como responsável pelo crime não deve ser motivo para esquecermos ou escondermos a
infâmia.
Anos atrás, lembro-me de um livro aterrador de Benjamin Skinner que ficou gravado nos meus neurônios.
Seu título era A Crime So Monstrous (Um crime tão monstruoso) e Skinner ocupava-se da escravidão
moderna para chegar à conclusão aterradora: existem hoje mais escravos do que em qualquer outra época
da história humana.
Skinner não falava apenas de novas formas de escravidão, como o tráfico de mulheres na Europa ou nos
Estados Unidos. A escravidão que denunciava com dureza era a velha escravidão clássica − a exploração
braçal e brutal de milhares ou milhões de seres humanos trabalhando em plantações ou pedreiras ao som
do chicote. [...]
Pois bem: o livro de Skinner tem novos desenvolvimentos com o maior estudo jamais feito sobre a
escravidão atual. Promovido pela Associação Walk Free, o Global Slavery Index é um belo retrato da
nossa miséria contemporânea. [...]
A Índia, tal como o livro de Benjamin Skinner já anunciava, continua a espantar o mundo em termos
absolutos com um número que hoje oscila entre os 13 milhões e os 14 milhões de escravos. Falamos, na
grande maioria, de gente que continua a trabalhar uma vida inteira para pagar as chamadas "dívidas
transgeracionais" em condições semelhantes às dos escravos do Brasil nas roças.
Conclusões principais do estudo? Pessoalmente, interessam-me duas. A primeira, segundo o Global
Slavery Index, é que a escravidão é residual, para não dizer praticamente inexistente, no Ocidente branco
e "imperialista".
De fato, a grande originalidade da Europa não foi a escravidão; foi, pelo contrário, a existência de
movimentos abolicionistas que terminaram com ela. A escravidão sempre existiu antes de portugueses ou
espanhóis comprarem negros na África rumo ao Novo Mundo. Sempre existiu e, pelo visto, continua a
existir.
Mas é possível retirar uma segunda conclusão: o ruidoso silêncio que a escravidão moderna merece da
intelectualidade progressista. Quem fala, hoje, dos 30 milhões de escravos que continuam acorrentados na
África, na Ásia e até na América Latina? [...]
O filme de Steve McQueen, 12 Anos de Escravidão, pode relembrar ao mundo algumas vergonhas
passadas. Mas confesso que espero pelo dia em que Hollywood também irá filmar as vergonhas presentes:
as vidas anônimas dos infelizes da Mauritânia ou do Haiti que, ao contrário do escravo do filme, não têm
final feliz.
(Adaptado de: COUTINHO, João Pereira. "Os Escravos". Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br)
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Atente para as afirmações, abaixo, sobre o texto:
I. Com a substituição de que (1º parágrafo) por "se", atribui-se caráter hipotético ao que se diz em seguida.
II. Sem prejuízo para a correção, pode-se isolar com vírgulas o título do livro A Crime So Monstrous (2º
parágrafo), como ocorre, no último parágrafo, com o título do filme 12 Anos de Escravidão.
III. O travessão empregado no 3º parágrafo introduz uma explicação, função semelhante à dos doispontos empregados no último parágrafo.
Está correto o que consta APENAS em
a) I e III.
b) I.
c) I e II.
d) II.
e) II e III.
97) FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Odontologia (Endodontia)/2015
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
Eu pertenço a uma família de profetas après coup, post factum*, depois do gato morto, ou como melhor
nome tenha em holandês. Por isso digo, e juro se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio
estava por mim prevista, tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar um
molecote que tinha, pessoa de seus dezoito anos, mais ou menos. Alforriá-lo era nada; entendi que,
perdido por mil, perdido por mil e quinhentos, e dei um jantar.
Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas cinco
pessoas, conquanto as notícias dissessem trinta e três (anos de Cristo), no intuito de lhe dar um aspecto
simbólico.
No golpe do meio (coup du milieu, mas eu prefiro falar a minha língua), levantei-me eu com a taça de
champanha e declarei que acompanhando as ideias pregadas por Cristo, há dezoito séculos, restituía a
liberdade ao meu escravo Pancrácio; que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias
e imitar o meu exemplo; finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam
roubar sem pecado.
Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala, como um furacão, e veio abraçar-me os pés. Um dos meus
amigos (creio que é ainda meu sobrinho) pegou de outra taça, e pediu à ilustre assembleia que
correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo; fiz
outro discurso agradecendo, e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as
lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite, recebi muitos cartões. Creio que estão
pintando o meu retrato, e suponho que a óleo.
No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza:
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− Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida e tens mais um ordenado,
um ordenado que...
− Oh! meu senhô! fico.
− ...Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo; tu cresceste imensamente.
Quando nasceste, eras um pirralho deste tamanho; hoje estás mais alto que eu. Deixa ver; olha, és mais
alto quatro dedos...
− Artura não qué dizê nada, não, senhô...
− Pequeno ordenado, repito, uns seis mil réis; mas é de grão em grão que a galinha enche o seu papo. Tu
vales muito mais que uma galinha. Justamente. Pois seis mil réis. No fim de um ano, se andares bem,
conta com oito. Oito ou sete.
Pancrácio aceitou tudo; aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por me não escovar bem as
botas; efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia
anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor; eram
dois estados naturais, quase divinos.
Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio; daí pra cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro
puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando lhe não chamo filho do diabo; cousas todas que ele recebe
humildemente, e (Deus me perdoe!) creio que até alegre. [...]
*Literalm ente, “depois do golpe”, “depois do fato”.
(Adaptado de: ASSIS, Machado de. "Bons dias!", Gazeta de Notícias, 19 de maio de 1888)
No segmento
a) ... finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam roubar sem pecado (3º
parágrafo), os dois pronomes sublinhados possuem o mesmo referente.
b) ... e pediu à ilustre assembleia que correspondesse ao ato que acabava de publicar... (4º parágrafo), o
pronome sublinhado refere-se a assembleia.
c) Um ordenado pequeno, mas que há de crescer... (8º parágrafo), a locução sublinhada pode ser
substituída por "contanto que", sem prejuízo para a correção e o sentido.
d) ... tratei de alforriar um molecote que tinha, pessoa de seus dezoito anos, mais ou menos (1º parágrafo),
o pronome sublinhado refere-se ao termo imediatamente anterior.
e) ... ao meu escravo Pancrácio; que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias... (3º
parágrafo), o pronome sublinhado pode ser corretamente substituído por "o qual".
98) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi veiculada em 9/05/2015,
um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
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Quando a guerra acabar…
Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se impõe às percepções
conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à
narrativa impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.
O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os setenta anos do fim da fase
europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8
de maio incorporou-se ao meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas
que éramos obrigados a decorar no ginásio.
Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo depois pela Rússia soviética
− empurrou a guerra para dentro da minha casa através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó
paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o
pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: foram
todos exterminados.
A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos
Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que começava uma nova página da história e perceptível
mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar”
tornara-se desnecessária, desatualizada.
A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália era
saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais calejados do que a mídia atual − nos alertavam
que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde
guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o nazifascismo − se enfrentavam
para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada barbárie.
Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi chamado Dia da Vitória
e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a
guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí,
espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos
sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular
(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849)
Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi chamado Dia da Vitória
e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a
guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí,
espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos
sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
Comenta-se com propriedade sobre o parágrafo acima, em seu contexto:
a) Os travessões encerram forte argumento para a defesa das ideias de Dines, pois o segmento alerta para
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o fato de que, em muito breve intervalo de tempo, a humanidade conheceu significativo revés de
sentimentos.
b) As expressões Dia da Vitória e Dia das Esperanças Perdidas concentram a crítica que Dines faz aos
profissionais do jornalismo brasileiro e internacional, ao cunharem bordões que pouco explicam a
natureza dos fatos.
c) O emprego do adjetivo camuflada retoma o que se diz anteriormente por meio da expressão
metamorfoseou-se.
d) A expressão tornaram-se adversários exprime a consequência inevitável da ação mencionada
anteriormente na frase.
e) Em salvo em breves hiatos sem hostilidades, a substituição do segmento destacado por “a exceção de”
preserva o sentido e a correção originais.
99) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi veiculada em 9/05/2015,
um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
Quando a guerra acabar…
Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se impõe às percepções
conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à
narrativa impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.
O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os setenta anos do fim da fase
europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8
de maio incorporou-se ao meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas
que éramos obrigados a decorar no ginásio.
Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo depois pela Rússia soviética
− empurrou a guerra para dentro da minha casa através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó
paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o
pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: foram
todos exterminados.
A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos
Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que começava uma nova página da história e perceptível
mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar”
tornara-se desnecessária, desatualizada.
A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália era
saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais calejados do que a mídia atual − nos alertavam
que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde
guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o nazifascismo − se enfrentavam
para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada barbárie.
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Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi chamado Dia da Vitória
e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a
guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí,
espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos
sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular
(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849)
O texto e a norma-padrão legitimam a seguinte afirmação:
a) (linha 1) Em há momentos, se o verbo viesse acompanhado de auxiliar, a forma a ser empregada seria
"devem haver".
b) (linha 14) Em a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima
Grécia, a correlação estabelecida entre as regiões se dá por meio dos segmentos destacados.
c) (linhas 15 e 16) Em se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder, a substituição da palavra grifada por
"afim de" mantém o sentido e a correção originais.
d) (linhas 15 e 16 ) Em onde guerrilheiros de direita e de esquerda [...] se enfrentavam, a palavra
destacada pode ser substituída por "pela qual", sem prejuízo do sentido e da correção originais.
e) (linha 13) Transpondo a frase o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália era saudado
delirantemente para a voz ativa, pode-se ter a forma verbal "saudava" ou "saudavam", na dependência de
se considerar como agente da ação, por exemplo, "o povo" ou "as pessoas".
100) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Perguntando-me a mim mesmo por que processo de associação ela me viera à memória, não atinei com o
porquê. Pensei, então, no motivo de eu lastimar sua ausência e não obtive de imediato a resposta.
Passaram-se muitos meses quando, de repente, percebi o sentido disso tudo: ela era, sempre fora e sempre
seria a concretização da fantasia primeira da minha adolescência.
Considere o trecho acima e as afirmações que seguem:
I. Em Perguntando-me a mim mesmo, há duas formas − me e a mim mesmo − que expressam
reflexividade da ação, motivo pelo qual uma delas pode ser elidida sem prejuízo do sentido.
II. Em por que processo de associação ela me viera à memória, o segmento destacado está grafado
segundo as normas gramaticais.
III. Em não atinei com o porquê, a palavra destacada apresenta erro de grafia: o acento gráfico não é
justificável.
IV. Em percebi o sentido disso tudo, a palavra destacada resume as razões citadas após os dois-pontos.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I.
b) I e II.
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c) II e III.
d) III e IV.
e) II e IV.
101) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere -se ao texto que segue, adaptado de Luciano Martins Costa; o original foi
publicado na edição 838 do Observatório da Imprensa, no dia 19/02/2015.

A graça da não-notícia
A leitura crítica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não propriamente pelo que
dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. O hábito de analisar criticamente o conteúdo da
mídia tradicional produz calos no cérebro, e eventualmente o observador passa a enxergar não mais a
notícia, mas a não-notícia, ou seja, aquilo que o noticiário dissimula ou omite.
Trata-se de um exercício divertido, como se o leitor estivesse desfazendo um jogo de palavras cruzadas já
preenchido. É mais ou menos como adivinhar, a partir das palavras que se interconectam num texto, o
sentido que o autor pretendeu dar à sua construção, uma espécie de jogo de “interpretação reversa".
Transparece o aspecto ambíguo da imprensa(a) quando, por exemplo, para defender o pluralismo de sua
linha editorial, jornais propõem artigos sobre tema da atualidade a serem tratados por dois distintos
analistas − "o leitor pode apreciar duas opiniões diferentes". Ocorre que as propostas, normalmente sob a
forma de pergunta, são formuladas de modo a garantir a perspectiva de que um ponto de vista se oponha
frontalmente ao outro − um analista representa um "sim", o outro um "não" ao que está sendo perguntado
pelos editores. Como se vê, a tal “pluralidade” já nasce condicionada, porque a imprensa brasileira quer
convencer o leitor de que existem apenas duas interpretações possíveis para questões complexas como as
que são postas aos analistas. São complexas, ou, no mínimo, controversas, porque é isso que define uma
notícia.
Uma árvore caiu. Por que a árvore caiu?(b) − mesmo num evento corriqueiro e aparentemente banal, há
muitas respostas possíveis.
Por que a imprensa brasileira tenta pintar tudo em preto e branco, sem considerar as muitas tonalidades
entre os dois extremos?(c) Ora, porque a imprensa faz parte do sistema de poder na sociedade moderna, e
exerce esse poder fazendo pender as opiniões para um lado ou para outro, usa o mito da objetividade para
valorizar seus produtos e cobra de seus financiadores um custo por esse trabalho.
Mas pode-se elaborar melhor essa análise. O observador arriscaria afirmar que a narrativa jornalística, tal
como foi construída ao longo do tempo, já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade(d),
amplificada pelo domínio da imagem transmitida globalmente em tempo real(e). Como notou o filósofo
Vilém Flusser, a superfície ínfima da tela substitui o mundo real. O que a imprensa faz é comentar essa
superficialidade, não a realidade.
Mas a resposta é ainda mais simples: para ser levado a sério, um jornal precisa dar a impressão de
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concretude em seu conteúdo, mas, ao se tornar refém do mundo das imagens, produz uma concretude −
ou, como diz Flusser, uma “concreticidade” superficial.
Essa superficialidade procura esconder o propósito do conteúdo jornalístico, que não é informar, como
pensam os leitores correligionários: é induzir uma opinião específica.
Se tudo é opinião, tudo é não-notícia.
Obs.: Vilém Flusser (1920 - 1991) − filósofo tcheco, naturalizado brasileiro; professor, jornalista,
conferencista e escritor.
É legítimo o seguinte comentário:
a) O aspecto ambíguo da imprensa é apreendido em decorrência de uma leitura reversa, aquela que vai
do que está na superfície da página ao ponto de partida do texto.
b) Em Por que a árvore caiu?, tem-se exemplo de pergunta retórica, aquela que se formula sem objetivo
de receber uma resposta, pois a questão proposta é insolúvel.
c) Se o segmento sem considerar as muitas tonalidades entre os dois extremos fosse redigido de outra
forma − "sem que as muitas tonalidades entre os dois extremos possam ser consideradas" −, seu sentido
original estaria preservado.
d) Em já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade, a substituição de já por "de imediato"
preserva o sentido original da frase.
e) O segmento amplificada pelo domínio da imagem transmitida globalmente em tempo real representa,
segundo o autor, uma qualidade distintiva da realidade que pode ou não se fazer presente.
102) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere -se ao texto que segue, adaptado de Luciano Martins Costa; o original foi
publicado na edição 838 do Observatório da Imprensa, no dia 19/02/2015.

A graça da não-notícia
A leitura crítica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não propriamente pelo que
dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. O hábito de analisar criticamente o conteúdo da
mídia tradicional produz calos no cérebro, e eventualmente o observador passa a enxergar não mais a
notícia, mas a não-notícia, ou seja, aquilo que o noticiário dissimula ou omite.
Trata-se de um exercício divertido, como se o leitor estivesse desfazendo um jogo de palavras cruzadas já
preenchido. É mais ou menos como adivinhar, a partir das palavras que se interconectam num texto, o
sentido que o autor pretendeu dar à sua construção, uma espécie de jogo de “interpretação reversa".
Transparece o aspecto ambíguo da imprensa quando, por exemplo, para defender o pluralismo de sua
linha editorial, jornais propõem artigos sobre tema da atualidade a serem tratados por dois distintos
analistas − "o leitor pode apreciar duas opiniões diferentes". Ocorre que as propostas, normalmente sob a
forma de pergunta, são formuladas de modo a garantir a perspectiva de que um ponto de vista se oponha
frontalmente ao outro − um analista representa um "sim", o outro um "não" ao que está sendo perguntado
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pelos editores. Como se vê, a tal “pluralidade” já nasce condicionada, porque a imprensa brasileira quer
convencer o leitor de que existem apenas duas interpretações possíveis para questões complexas como as
que são postas aos analistas. São complexas, ou, no mínimo, controversas, porque é isso que define uma
notícia.
Uma árvore caiu. Por que a árvore caiu? − mesmo num evento corriqueiro e aparentemente banal, há
muitas respostas possíveis.
Por que a imprensa brasileira tenta pintar tudo em preto e branco, sem considerar as muitas tonalidades
entre os dois extremos? Ora, porque a imprensa faz parte do sistema de poder na sociedade moderna, e
exerce esse poder fazendo pender as opiniões para um lado ou para outro, usa o mito da objetividade para
valorizar seus produtos e cobra de seus financiadores um custo por esse trabalho.
Mas pode-se elaborar melhor essa análise. O observador arriscaria afirmar que a narrativa jornalística, tal
como foi construída ao longo do tempo, já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade(d),
amplificada pelo domínio da imagem transmitida globalmente em tempo real. Como notou o filósofo
Vilém Flusser, a superfície ínfima da tela substitui o mundo real. O que a imprensa faz é comentar essa
superficialidade, não a realidade.
Mas a resposta é ainda mais simples: para ser levado a sério, um jornal precisa dar a impressão de
concretude em seu conteúdo, mas, ao se tornar refém do mundo das imagens, produz uma concretude −
ou, como diz Flusser, uma “concreticidade” superficial.
Essa superficialidade procura esconder o propósito do conteúdo jornalístico, que não é informar, como
pensam os leitores correligionários: é induzir uma opinião específica.
Se tudo é opinião, tudo é não-notícia.
Obs.: Vilém Flusser (1920 - 1991) − filósofo tcheco, naturalizado brasileiro; professor, jornalista,
conferencista e escritor.
...para ser levado a sério, um jornal precisa dar a impressão de concretude em seu conteúdo.
O conteúdo expresso acima está preservado, em formulação condizente com a norma-padrão, em:
a) se quizer ser levado a sério, um jornal não pode esquivar-se em dar a impressão de concretude em seu
conteúdo.
b) um jornal, sendo levado a sério, não pode abster a impressão de concretude em seu conteúdo.
c) a condição de que um jornal não pode prescindir, para ser levado a sério, é a de dar a impressão de
concretude em seu conteúdo.
d) com vistas ser levado a sério, um jornal não pode deixar de renunciar à impressão de concretude em
seu conteúdo.
e) um jornal tendo a intensão de ser levado a sério, não pode abdicar quanto à impressão de concretude
em seu conteúdo.
103) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
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Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
Nem bem chegara de lá e já tinha de ouvir o que diziam dele depois que partira. A primeira a anunciar
uma das fofocas foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades, verdadeiras ou não.
− Então, Antônio, soube que rompeu o noivado.
Sobre o que se tem acima, afirma-se corretamente, levando em conta a norma-padrão:
a) A forma tinha de ouvir situa a ação no mesmo tempo expresso pela forma verbal "ouvia", mas agrega a
ideia de obrigatoriedade à ação praticada.
b) A forma verbal chegara indica que a ação se dá em simultaneidade com a ação expressa por tinha de
ouvir.
c) Transpondo o discurso direto acima para o indireto, a formulação obtida deve ser "A vizinha disse que,
então, sabia que Antônio rompeu o noivado".
d) A palavra fofoca, de uso informal, deve ser evitada em textos escritos, mesmo que se trate de uma
narrativa, como se tem nesse trecho.
e) Se, em vez de A primeira, houvesse "Uma das primeiras", o verbo deveria obrigatoriamente ir para o
plural − "anunciarem".
104) FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
É adequado o seguinte comentário:
a) A frase "Este é o jovem cujo trabalho li com atenção" pode ser redigida, de modo claro e condizente
com a norma-padrão, assim: "O jovem que eu li o trabalho dele com atenção é este".
b) "Os meninos por cujos destinos tanto lutamos andam já por conta própria" é frase com inadequação no
segmento destacado, que seria sanada com sua substituição por "cujos os destinos".
c) Em "Os meninos por cujos destinos tanto lutamos andam já por conta própria", a substituição do
segmento destacado por "andam já por si só" mantém a correção e o sentido originais.
d) Em "A orientadora do grupo, a qual é excelente, faltou hoje", emprega-se o que está em destaque para
evitar o duplo sentido que o emprego da palavra "que", em seu lugar, originaria.
e) A frase "Maria e Solange machucaram-se" evidencia que as duas receberam machucados, sem que se
instale a dúvida: "uma machucou a outra?"; a palavra que poderia ser acrescentada para indicar esse
segundo sentido seria "reciprocamente".
105) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do
tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, e com frequência, no
decorrer de seus mais de quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além
disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum momento da história a
sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. Por que, então,
tanta gente gosta dela de maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever
sobre ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma nova produção ou
ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio? E por que a ópera é a única
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forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no
último século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se
reduzir a um débil gotejar?
Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo em que a ópera se tornou
no início do século XXI. No que se segue teremos muito a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as
maneiras em que a ópera se desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa
ênfase será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências no mundo inteiro.
Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras foram quase
sempre escritas num distante passado europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja
significância em nossa vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física,
emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê.
(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos
quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 21-22)
Considere a frase abaixo e as assertivas I, II e III.
E por que a ópera é a única forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas
audiências, apesar de que, no último século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi
seu sangue vital, secou até se reduzir a um débil gotejar?
I. O segmento apesar de que introduz ideia naturalmente compatível com a expressa na primeira parte do
enunciado, de modo que a expectativa criada na porção inicial se harmoniza com o que vem a seguir na
frase.
II. A palavra até, que usualmente sinaliza o ápice de uma ação, tem esse sentido prejudicado em virtude
de vir associada à ideia expressa por débil.
III. Se uma vírgula fosse introduzida antes da palavra ou, não haveria prejuízo para a correção original.
É correto o que se afirma APENAS em
a) I.
b) I e II.
c) II e III.
d) II.
e) III.
106) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. Para o Dicionário
Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento
penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança
provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da própria
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dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as mesmas definições, mas
acrescenta novas associações como: medo da desonra e embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda
algumas definições com nuanças diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão,
sentimento de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a atenção nas
definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados atribuídos a este sentimento, mas
também, e sobretudo, o fato de alguns destes significados serem opostos: desonra/honra,
indignidade/dignidade, humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de- La-Taille, faz esta
autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a presença, o temível e o
desejável.
Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente desencadeado pela
opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de Spinoza segundo a qual a vergonha é a
tristeza que acompanha a ideia de alguma ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que,
explicitamente, a antropóloga Benedict afirma em seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, as
culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras culturas da culpa, que
interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento de vergonha, escreve que alguém poderá
envergonhar-se quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o
tenha sido. Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um controle
interno: quem sente vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode ser
despertada pela simples exposição, mesmo que não acompanhada de juízo negativo por parte dos
observadores. Com efeito, certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de estarem sendo observadas.
O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção de uma plateia, mesmo que esta
atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, portanto acompanhada de um juízo
positivo. Este tipo de vergonha não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será que as pessoas
sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação não contenha ameaças
precisas, mesmo que ela seja lisonjeira?
(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a
moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25)
Afirma-se com correção:
a) (linha 4) Convertida para a voz passiva, a frase O Dicionário Larousse traz aproximadamente as
mesmas definições apresentará a forma “é trazida”.
b) (linhas 17 e 18) Em pelo simples fato de estarem sendo observadas, ocorre o deslize gramatical
denominado “gerundismo”, caracterizado como o emprego indevido de formas no gerúndio.
c) (linha 14) Em quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o
tenha sido, os tempos das formas verbais destacadas obedecem à correlação privilegiada na normapadrão.
d) (linha 22) A substituição do segmento não deixa de ser por “é” mantém plenamente o sentido original
do período.
e) (linhas 21) O fragmento portanto acompanhada de um juízo positivo pressupõe a forma verbal “seja”,
que está elíptica.
107) FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.
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O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. Para o Dicionário
Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento
penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança
provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da própria
dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as mesmas definições, mas
acrescenta novas associações como: medo da desonra e embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda
algumas definições com nuanças diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão,
sentimento de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a atenção nas
definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados atribuídos a este sentimento, mas
também, e sobretudo, o fato de alguns destes significados serem opostos: desonra/honra,
indignidade/dignidade, humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de- La-Taille, faz esta
autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a presença, o temível e o
desejável.
Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente desencadeado pela
opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de Spinoza segundo a qual a vergonha é a
tristeza que acompanha a ideia de alguma ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que,
explicitamente, a antropóloga Benedict afirma em seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, as
culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras culturas da culpa, que
interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento de vergonha, escreve que alguém poderá
envergonhar-se quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o
tenha sido. Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um controle
interno: quem sente vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode ser
despertada pela simples exposição, mesmo que não acompanhada de juízo negativo por parte dos
observadores. Com efeito, certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de estarem sendo observadas.
O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção de uma plateia, mesmo que esta
atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, portanto acompanhada de um juízo
positivo. Este tipo de vergonha não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será que as pessoas
sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação não contenha ameaças
precisas, mesmo que ela seja lisonjeira?
(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a
moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25)
Considerados o contexto e a norma-padrão,
a) (linha 11) resulta em incorreção o acréscimo de vírgula entre Spinoza e segundo.
b) (linha 20) o emprego de aspas em "apenas" empresta ironia à palavra, tal como em: "Ele foi "apenas"
assaltado, sem muita violência".
c) (linha 18) em O rubor pode subir às faces de alguém, está correto o emprego do sinal de crase, assim
como o está em “O sentimento de vergonha é comum à qualquer pessoa”.
d) (linha 2) as palavras opróbrio e ignomínia estão corretamente grafadas e acentuadas, assim como o
estão as palavras desta frase: "A ausência de rúbrica nos documentos é mais um deslise para o qual ela
tem o intuíto de reinvindicar tratamento de excessão."
e) (linhas 15 e 16) em a vergonha pressupõe um controle interno: quem [...], os dois-pontos introduzem
consequência.
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108) FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Atenção: A questão refere-se ao texto que segue.
Saudade de Waterloo
É famosa a história da mulher que se queixava de um dia particularmente agitado nas redondezas da sua
casa e do que o movimento constante de cavaleiros e carroças fizera à sua roupa estendida para secar, sem
saber que estava falando da batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que famílias
inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, de carruagem, assistir à
primeira batalha da Guerra Civil americana, em Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira Grande
Guerra, ou a primeira guerra moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens em
uniformes de combate. Mulheres e crianças foram poupadas. Só 5 por cento das mortes na Primeira
Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a proporção foi de 65 por cento.
Os estragos colaterais da Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo de duas técnicas mortais,
a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. Bombardear populações civis foi adotado como uma
“legítima” tática militar, para atingir o moral do inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres,
que tinha importância simbólica como coração da Inglaterra mas nenhuma importância estratégica. Mas
ingleses e americanos também se dedicaram com entusiasmo ao bombardeio indiscriminado, como o que
arrasou a cidade de Dresden. E os “estragos colaterais” chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em
Hiroshima e Nagasaki.
Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por qualquer causa. E cada vez
que vemos uma das vítimas do terror, como o último cadáver de uma criança judia ou palestina
sacrificada naquela guerra especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os soldados
morriam nas guerras, e ainda era possível ser um espectador, mesmo distraído como a dona de casa de
Waterloo, da história. Ou ser inocente.
(Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, pp.
123/124)
Está plenamente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
a) Depreende-se que o crescimento simultâneo de duas técnicas mortais deram vasão a estragos
colaterais, nos anos onde prosperou a Segunda Guerra.
b) Parece hoje prosaico que uma dona de casa e mesmo famílias inteiras não furtaram-se à servir de
espectadores da guerra tal e qual um espetáculo.
c) O bombardeio de Hiroshima e Nagasaki obviamente deve ser considerado um exemplo máximo de
onde pode chegar as cruezas do intelecto humano.
d) Ao pretexto que se trata tão somente de um golpe moral, há terroristas que não hesitam em assolar sua
fúria em prol dos inocentes que se deparam.
e) À devastação perpetrada pelos alemães contra Londres seguiu-se, não menos devastadora, a ação de
ingleses e americanos contra a cidade de Dresden.
109) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
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Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no Leblon, o Jardim Botânico
foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos
dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que
vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as escadarias de
pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do que um grão de
ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho
vivo, tão vivo que parece quase estranho à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir
encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por
entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que alegria eu me
abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa da ponta preta tinha uma aparência
que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava atenção nos
detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das
manhãs se media pela quantidade de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa.
Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que nunca tenha
sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas.
Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre as folhas e sempre numa determinada região do
Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e
descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral.
''Árvore regular, ornamental, da família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de
flores vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um feijão
(mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter visto uma dessas sementes
lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se não era minha
avó que as guardava e tornava a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos
olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou nenhuma e elas
ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a
memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br)
Está correto o que se afirma em:
a) No trecho De algum modo, depois de catadas elas desapareciam... (5o parágrafo), a ordem das
palavras pode ser alterada para "Depois de catadas de algum modo, elas desapareciam", sem que se altere
o sentido original.
b) Na frase Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava
atenção nos detalhes das coisas (3o parágrafo), os verbos sublinhados se referem à mesma pessoa.
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c) Em Mas há ainda um outro detalhe estranho... (5o parágrafo), a flexão do verbo se deve ao elemento
sublinhado.
d) No segmento ... uma aura de magia, uma natureza impalpável (5o parágrafo), o termo sublinhado
pode ser substituído por seu sinônimo "imperceptível", mantendo-se o mesmo sentido.
e) Na frase Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos
dadas com minha avó (1o parágrafo), mantém-se a correção caso se suprima o verbo inicial juntamente
com o termo "que".
110) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
O processo impregnado de complexidade, ao qual se sobrepõem ideias de avanço ou expansão
intensamente ideologizadas, e que convencionamos chamar pelo nome de progresso, tem, dentre outros,
um atributo característico: tornar a organização da vida cada vez mais tortuosa, ao invés de simplificá-la.
Progredir é, em certos casos, sinônimo de complicar. Os aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons
gradativamente incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capacidade de entender. Além
disso, do manual de instruções de um aparelho eletrônico à numeração das linhas de ônibus, passando
pelo desenho das vias urbanas, pelos impostos escorchantes e pelas regras que somos obrigados a
obedecer – inclusive nos atos mais simples, como o de andar a pé −, há uma evidente arbitrariedade, às
vezes melíflua, às vezes violenta, que se insinua no cotidiano.
Não há espaço melhor para averiguarmos as informações acima do que os principais centros urbanos. Na
opinião do geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, “a cidade é o lugar em que o mundo se move
mais; e os homens também. A co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da
educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o movimento, mais
vasta e densa a co-presença e também maiores as lições de aprendizado”.
Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por nós, os realistas, entre os quais se inclui o narrador
de O silenceiro, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto. Para nós, o progresso transformou as cidades
em confusas aglomerações, nas quais a opressão viceja. O narrador-personagem do romance de Di
Benedetto anseia desesperadamente pelo silêncio. Os barulhos, elementos inextricáveis da cidade,
intrometem-se no cotidiano desse homem, ganhando existência própria. E a própria espera do barulho,
sua antevisão, a certeza de que ele se repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho deixa de ser
exceção para se tornar a norma irrevogável, fracassam todas as soluções possíveis.
A cidade conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.
(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. Crítica, literatura e narratofobia. Campinas, Vide Editorial, 2015, p.
121-125)
Atente para as afirmações abaixo.
I. A vírgula colocada imediatamente após o travessão (1º parágrafo) pode ser suprimida, sem prejuízo da
correção e do sentido.
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II. Sem prejuízo da correção, o segmento nas quais (3º parágrafo) pode ser substituído por “em que”.
III. A crase é facultativa no segmento do manual de instruções de um aparelho eletrônico à numeração das
linhas de ônibus. (1º parágrafo)
Está correto o que consta APENAS em
a) III.
b) I e III.
c) I e II.
d) II e III.
e) II.
111) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.
Aos 45 anos, o chinês Jia Zhang-Ke pode ser considerado um dos principais cineastas do mundo. Sua
idade permitiu a ele testemunhar a transição histórica pela qual a China passou depois de 1976, com a
morte de Mao Tse-Tung, o fim da Revolução Cultural e a subida ao poder de Deng Xiaoping, que em
poucos anos abriu o país à economia de mercado. Os filmes de Jia são cada vez mais vistos no exterior,
uma vez que exibem importância estética e oferecem um olhar sobre uma realidade pouco conhecida aos
olhos do mundo.
“Vemos cidades que estão sendo demolidas, memórias que estão sendo apagadas, uma população
flutuante que viaja ao sabor das oportunidades econômicas, e Jia quer investigar qual é o efeito dessa
transformação no indivíduo”, descreve a pesquisadora Cecília Mello. “Na história do cinema, em geral os
momentos de pico de criatividade vêm junto com as transformações histórico-sociais. No mundo todo,
hoje, o diretor em que isso aparece de modo mais forte e relevante é Jia.”
(Adaptado de: revistapesquisa.fapesp.br/2015/10/14/05-olhos-da-china)
Atente para o que se afirma abaixo.
I. O reconhecimento de Jia Zhang-Ke deve-se, em parte, ao fato de o cineasta despertar a curiosidade dos
espectadores estrangeiros, que passam a conhecer, por meio de seus filmes, as consequências das
transformações sociais ocorridas recentemente na China.
II. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido, no segmento Sua idade permitiu a ele testemunhar a
transição histórica pela qual a China passou depois de 1976... os trechos sublinhados podem ser
substituídos, respectivamente, por: permitiu-lhe e por que.
III. Os elementos sublinhados em uma vez que exibem importância estética e memórias que estão sendo
apagadas... são ambos pronomes que exercem funções diferentes.
Está correto o que consta APENAS em
a) III.
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b)
c)
d)
e)

I.
I e III.
II e III.
I e II.

112) FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo.
Revolução
Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma
gracinha ou um gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da
hipocrisia americana em matéria de sexo. A hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta
da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus tão machistas lá quanto em
qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força. As
mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.
A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape,
que não é o ataque sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou
conhecidos que acaba em sexo com o consentimento relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode
ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que se criou convencido de que
a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a
promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se
tudo o mais falhar, está implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar
convencionalmente conquistando. No dia em que o homem brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita
e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.
A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade −
desde a moral dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa
civilização é no fundo um álibi montado para o estupro, e que elas só contam com um “não”
desacreditado para se defender. Estão certas.
(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)
Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
a) Os homens interiorizam conceitos e valores referentes à mulher sem acreditarem que estão cultivando
e pondo em prática os mais abomináveis preconceitos.
b) São abomináveis os conceitos e valores de que os homens acreditam e põem em prática no que diz
respeito às mulheres sem ter consciência disso.
c) As mulheres são vítimas dos preconceitos e valores abomináveis com que os homens cultivam e
interiorizam a seu respeito em suas práticas.
d) Conceitos e valores preconceituosos no que dizem respeito à mulher são cultivados pelos homens que
nem sequer ao menos parecem ter consciência por este fato abominável.
e) São abomináveis os preconceitos onde os homens praticam contra as mulheres sob a forma de
conceitos e valores que só fazem desacreditá-las.
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Vocábulo “que”
113) FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo.
Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no Leblon, o Jardim Botânico
foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos
dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que
vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as escadarias de
pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do que um grão de
ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho
vivo, tão vivo que parece quase estranho à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir
encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por
entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que alegria eu me
abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa da ponta preta tinha uma aparência
que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava atenção nos
detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das
manhãs se media pela quantidade de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa.
Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que nunca tenha
sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas.
Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre as folhas e sempre numa determinada região do
Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e
descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral.
''Árvore regular, ornamental, da família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de
flores vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um feijão
(mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter visto uma dessas sementes
lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se não era minha
avó que as guardava e tornava a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos
olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou nenhuma e elas
ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a
memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br)
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O termo "que" NÃO é um pronome em:
a) ... que vai dar no chafariz. (1o parágrafo)
b) ... que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. (3o parágrafo)
c) ... com que alegria eu me abaixava... (2o parágrafo)
d) ... que por causa da ponta preta... (2o parágrafo)
e) ... que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral. (4o parágrafo)

Gabarito
1) D
9) D
17) C
25) E
33) D
41) E
49) B
57) D
65) D
73) E
81) A
89) A
97) D
105) E
113) E

2) A
10) D
18) A
26) E
34) B
42) B
50) E
58) B
66) B
74) C
82) B
90) A
98) A
106) E

3) B
11) B
19) A
27) A
35) A
43) C
51) C
59) B
67) C
75) D
83) D
91) D
99) E
107) B

4) D
12) D
20) C
28) B
36) B
44) C
52) D
60) C
68) A
76) A
84) E
92) E
100) B
108) E

5) C
13) A
21) D
29) C
37) A
45) D
53) D
61) D
69) D
77) B
85) A
93) C
101) A
109) E

6) E
14) B
22) D
30) D
38) B
46) E
54) C
62) D
70) D
78) E
86) B
94) D
102) C
110) E

7) E
15) C
23) B
31) C
39) B
47) A
55) D
63) B
71) B
79) C
87) E
95) C
103) A
111) E

8) A
16) A
24) B
32) E
40) B
48) A
56) C
64) C
72) B
80) E
88) C
96) A
104) D
112) A
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