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Português
Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais
1) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Leia a tira para responder à questão.

(http://blogdoxandro.blogspot.com.br. Acesso em 20.05.2014. Adaptado)

No trecho – O mundo seria bem melhor se elas parassem de pensar nelas mesmas ... –, a forma
verbal destacada indica um fato incerto, em que há apenas a possibilidade de que se realize,
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como ocorre com a expressão verbal destacada em:
a) ... tornando-se assim instituições que se destacam também no ensino.
b) Daí não decorre que só quem pesquisa, atividade estupidamente cara, seja capaz de ensinar.
c) O Ranking Universitário mostra essa correlação de forma cristalina...
d) É claro que universidades que fazem pesquisa tendem a reunir a nata dos especialistas...
e) Não é preciso ser um gênio da aritmética para perceber que o país não dispõe de recursos...

Pronomes
2) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
Sobre o emprego dos Pronomes de Tratamento, a construção INCORRETA é:
a) Vossa Eminência dirigiu-se ao altar da Capela.
b) Vossa Excelência encaminhará seu parecer pela manhã.
c) Vossa Magnificência proferiu seu discurso no auditório principal.
d) Vossa Senhoria estais indignado com o desrespeito demonstrado pelos requerentes.

Sintaxe
3) CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013
Texto para o item
O respeito às diferentes manifestações culturais é fundamental, ainda mais em um país como o
Brasil, que apresenta tradições e costumes muito variados em todo o seu território. Essa
diversidade é valorizada e preservada por ações da Secretaria da Identidade e da Diversidade
Cultural (SID), criada em 2003 e ligada ao Ministério da Cultura.
Cidadãos de áreas rurais que estejam ligados a atividades culturais e estudantes universitários de
todas as regiões do Brasil, por exemplo, são beneficiados por um dos projetos da SID: as Redes
Culturais. Essas redes abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas
manifestações de cunho artístico. O projeto é guiado por parcerias entre órgãos representativos
do Estado brasileiro e as entidades culturais.
A Rede Cultural da Terra realiza oficinas de capacitação, cultura digital e atividades ligadas às
artes plásticas, cênicas e visuais, à literatura, à música e ao artesanato. Além disso, mapeia a
memória cultural dos trabalhadores do campo. A Rede Cultural dos Estudantes promove eventos
e mostras culturais e artísticas e apoia a criação de Centros Universitários de Cultura e Arte.
Culturas populares e indígenas são outro foco de atenção das políticas de diversidade, havendo
editais públicos de premiação de atividades realizadas ou em andamento, o que democratiza o
acesso a recursos públicos.
O papel da cultura na humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil é discutido em
seminários da SID. Além disso, iniciativas artísticas inovadoras nesse segmento são premiadas
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com recursos do Edital Loucos pela Diversidade. Tais ações contribuem para a inclusão e
socializam o direito à criação e à produção cultural.
A participação de toda a sociedade civil na discussão de qualquer política cultural se dá em
reuniões da SID com grupos de trabalho e em seminários, oficinas e fóruns, nos quais são
apresentadas as demandas da população. Com base nesses encontros é que podem ser planejadas
e desenvolvidas ações que permitam o acesso dos cidadãos à cultura e a promoção de suas
manifestações, independentemente de cor, sexo, idade, etnia e orientação sexual.
Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/sobre/cultura/> (com adaptações).
Considerando as ideias e aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item a seguir.
A retirada da vírgula após ―Brasil‖ manteria a correção gramatical e os sentidos do texto, visto
que, nesse caso, o emprego desse sinal de pontuação é facultativo.
Certo
Errado
4) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Ética e moral: que significam?
(Leonardo Boff)
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa resgatar o sentido originário das palavras.
Ética e moral é a mesma coisa? É e não é.
1. O significado de ética
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que valem para todos,
pois estão ancorados na nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente?
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de regra de ouro, é esse: ―não faças ao
outro o que não queres que te façam a ti". Ou positivamente: ―faça ao outro o que queres que te
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido também pela expressão de Jesus,
testemunhada em todas as religiões: ―ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do amor
universal e incondicional. Quem não quer ser amado? Quem não quer amar? Alguém quer ser
odiado ou ser tratado com fria indiferença? Ninguém.
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado. Toda vida precisa de cuidado. Um
recém-nascido deixado à sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão essencial
que, se bem observarmos, tudo o que fazemos vem acompanhado de cuidado ou falta de
cuidado. Se fazemos com
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos também cuidamos.
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A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer um
colapso e destruir as condições que permitem o projeto planetário humano. A própria política é
o cuidado para com o bem do povo.
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se nossos pais não fossem solidários conosco
quando nascemos e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de tudo isso. Se na
sociedade não respeitamos as normas coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre ser solidariedade a partir de
baixo, dos últimos e dos que mais sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.
Com-paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o
outro para que nunca se sinta só em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos.
Pertence também à humanidade essencial a capacidade e a vontade de perdoar. Todos somos
falíveis, podemos errar involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar. Perdoar significa não deixar que o
erro e o ódio tenham a última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para que possa
refazer as relações boas.
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o
imperativo ético de tratá-lo humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível.
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que todos possam se
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa individual de cada pessoa, é também a cidade, o
estado e o planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética. Vejamos agora o que é
moral.
2. O significado de moral
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra.
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a solidariedade e o
perdão. Esse jeito diferente chamamos de moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. Vamos dar
um exemplo. Importante é ter uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja casa habitável.
Assim é com a ética e a moral.
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que nela todos possam caber inclusive a
natureza. Faz-se mister uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras diferentes como os povos organizam a ética,
dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a família, de cuidar das
pessoas e da natureza, de estabelecer os laços de solidariedade entre todos, os estilos de
manifestar o perdão.
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A ética e as morais devem servir à vida, à convivência humana e à preservação da Casa Comum,
a única que temos que é o Planeta Terra.
(Disponível em: http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014)
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho ―Ética é um
conjunto...‖.
Ao indicar a regra de ouro, no segundo parágrafo, o autor escreve ―não faças ao outro o que não
queres que te façam a ti'. Ele obteve um efeito enfático por meio do emprego reiterado de uma
mesma função sintática na última oração. Trata-se:
a) do objeto direto.
b) do sujeito.
c) do adjunto adnominal
d) do objeto indireto.
5) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Ética e moral: que significam?
(Leonardo Boff)
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa resgatar o sentido originário das palavras.
Ética e moral é a mesma coisa? É e não é.
1. O significado de ética
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que valem para todos,
pois estão ancorados na nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente?
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de regra de ouro, é esse: ―não faças ao
outro o que não queres que te façam a ti". Ou positivamente: ―faça ao outro o que queres que te
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido também pela expressão de Jesus,
testemunhada em todas as religiões: ―ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do amor
universal e incondicional. Quem não quer ser amado? Quem não quer amar? Alguém quer ser
odiado ou ser tratado com fria indiferença? Ninguém.
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado. Toda vida precisa de cuidado. Um
recém-nascido deixado à sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão essencial
que, se bem observarmos, tudo o que fazemos vem acompanhado de cuidado ou falta de
cuidado. Se fazemos com
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos também cuidamos.
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer um
colapso e destruir as condições que permitem o projeto planetário humano. A própria política é
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o cuidado para com o bem do povo.
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se nossos pais não fossem solidários conosco
quando nascemos e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de tudo isso. Se na
sociedade não respeitamos as normas coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre ser solidariedade a partir de
baixo, dos últimos e dos que mais sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.
Com-paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o
outro para que nunca se sinta só em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos.
Pertence também à humanidade essencial a capacidade e a vontade de perdoar. Todos somos
falíveis, podemos errar involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar. Perdoar significa não deixar que o
erro e o ódio tenham a última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para que possa
refazer as relações boas.
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o
imperativo ético de tratá-lo humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível.
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que todos possam se
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa individual de cada pessoa, é também a cidade, o
estado e o planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética. Vejamos agora o que é
moral.
2. O significado de moral
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra.
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a solidariedade e o
perdão. Esse jeito diferente chamamos de moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. Vamos dar
um exemplo. Importante é ter uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja casa habitável.
Assim é com a ética e a moral.
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que nela todos possam caber inclusive a
natureza. Faz-se mister uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras diferentes como os povos organizam a ética,
dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a família, de cuidar das
pessoas e da natureza, de estabelecer os laços de solidariedade entre todos, os estilos de
manifestar o perdão.
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência humana e à preservação da Casa Comum,
a única que temos que é o Planeta Terra.
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(Disponível em: http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014)
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho ―Ética é um
conjunto...‖.
No fragmento ―Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que
valem para todos.‖ (1°§), a oração sublinhada exerce a mesma função sintática do vocábulo
destacado em:
a) ―O primeiro princípio do agir humano‖ (2°§)
b) ―Toda vida precisa de cuidado.‖ (3°§)
c) ―A ética do cuidado hoje é fundamental.‖ (4°§)
d) ―construir junto algo bom para todos.‖ (5°§)

Função sintática dos pronomes
6) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Leia o texto para responder à questão.
Ficção universitária
Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem elementos para que
tentemos desfazer o mito, que consta da Constituição, de que pesquisa e ensino são
indissociáveis.
É claro que universidades que fazem pesquisa tendem a reunir a nata dos especialistas, produzir
mais inovação e atrair os alunos mais qualificados, tornando-se assim instituições que se
destacam também no ensino. O Ranking Universitário mostra essa correlação de forma cristalina:
das 20 universidades mais bem avaliadas em termos de ensino, 15 lideram no quesito pesquisa (e
as demais estão relativamente bem posicionadas). Das 20 que saem à frente em inovação, 15
encabeçam também a pesquisa.
Daí não decorre que só quem pesquisa, atividade estupidamente cara, seja capaz de ensinar. O
gasto médio anual por aluno numa das três universidades estaduais paulistas, aí embutidas
todas as despesas que contribuem direta e indiretamente para a boa pesquisa, incluindo inativos
e aportes de Fapesp, CNPq e Capes, é de R$ 46 mil (dados de 2008). Ora, um aluno do ProUni
custa ao governo algo em torno de R$ 1.000 por ano em renúncias fiscais.
Não é preciso ser um gênio da aritmética para perceber que o país não dispõe de recursos para
colocar os quase sete milhões de universitários em instituições com o padrão de investimento das
estaduais paulistas.
E o Brasil precisa aumentar rapidamente sua população universitária. Nossa taxa bruta de
escolarização no nível superior beira os 30%, contra 59% do Chile e 63% do Uruguai. Isso para
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não mencionar países desenvolvidos como EUA (89%) e Finlândia (92%).
Em vez de insistir na ficção constitucional de que todas as universidades do país precisam
dedicar-se à pesquisa, faria mais sentido aceitar o mundo como ele é e distinguir entre
instituições de elite voltadas para a produção de conhecimento e as que se destinam a difundi-lo.
O Brasil tem necessidade de ambas.
(Hélio Schwartsman. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br, 10.09.2013. Adaptado)
Considere o seguinte trecho do texto.
Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem elementos para que
tentemos desfazer o mito...
Assinale a alternativa em que os pronomes que substituem as expressões em destaque estão
corretamente empregados, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.
a) Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem-os para que
tentemos desfazer-no...
b) Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem-nos para que
tentemos desfazer-lhe...
c) Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem-lhes para que
tentemos desfazê-lo...
d) Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem-nos para que
tentemos desfazê-lo...
e) Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem-lhes para que
tentemos desfazer-lhe...
7) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
Pavio do destino
Sérgio Sampaio
O bandido e o mocinho
São os dois do mesmo ninho
Correm nos estreitos trilhos
Lá no morro dos aflitos
Na Favela do Esqueleto
São filhos do primo pobre
A parcela do silêncio
Que encobre todos os gritos
E vão caminhando juntos
O mocinho e o bandido
De revólver de brinquedo
Porque ainda são meninos
10
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Quem viu o pavio aceso do destino?
Com um pouco mais de idade
E já não são como antes
Depois que uma autoridade
Inventou-lhes um flagrante
Quanto mais escapa o tempo
Dos falsos educandários
Mais a dor é o documento
Que os agride e os separa
Não são mais dois inocentes
Não se falam cara a cara
Quem pode escapar ileso
Do medo e do desatino
Quem viu o pavio aceso do destino?
O tempo é pai de tudo
E surpresa não tem dia
Pode ser que haja no mundo
Outra maior ironia
O bandido veste a farda
Da suprema segurança
O mocinho agora amarga
Um bando, uma quadrilha
São os dois da mesma safra
Os dois são da mesma ilha
Dois meninos pelo avesso
Dois perdidos Valentinos
Quem viu o pavio aceso do destino?
A respeito dos sentidos do texto de Sérgio Sampaio, que constitui a letra de uma música, julgue o
item seguinte.
O trecho ―Quanto mais escapa o tempo / Dos falsos educandários / Mais a dor é o documento /
Que os agride e os separa‖ poderia, sem prejuízo para a correção gramatical, ser reescrito da
seguinte forma: À medida que escapa o tempo dos falsos educandários, a dor vai se tornando o
documento que os agride e os separa.
Certo
Errado

Regência Nominal e Verbal (casos gerais)
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8) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Leia o texto.
Mesmo estando apta
desenvolver atividades na área de ensino, a maioria dos profissionais
que conclui o ensino superior sente-se impelida
buscar outras áreas
que possa
trabalhar, geralmente atraída
salários mais expressivos e melhores condições de trabalho.
Considerando-se as regras de regência, verbal e nominal, de acordo com a norma-padrão da
língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:
a) a … a … em … por
b) em … por … a … de
c) por … a … em … com
d) a … de … de … por
e) a … com … por … com

9) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Assunto: Regência Nominal e Verbal (casos gerais)
Ética e moral: que significam?
(Leonardo Boff)
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa resgatar o sentido originário das palavras.
Ética e moral é a mesma coisa? É e não é.
1. O significado de ética
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que valem para todos,
pois estão ancorados na nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente?
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de regra de ouro, é esse: ―não faças ao
outro o que não queres que te façam a ti". Ou positivamente: ―faça ao outro o que queres que te
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido também pela expressão de Jesus,
testemunhada em todas as religiões: ―ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do amor
universal e incondicional. Quem não quer ser amado? Quem não quer amar? Alguém quer ser
odiado ou ser tratado com fria indiferença? Ninguém.
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado. Toda vida precisa de cuidado. Um
recém-nascido deixado à sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão essencial
que, se bem observarmos, tudo o que fazemos vem acompanhado de cuidado ou falta de
cuidado. Se fazemos com
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos também cuidamos.
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer um
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colapso e destruir as condições que permitem o projeto planetário humano. A própria política é
o cuidado para com o bem do povo.
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se nossos pais não fossem solidários conosco
quando nascemos e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de tudo isso. Se na
sociedade não respeitamos as normas coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre ser solidariedade a partir de
baixo, dos últimos e dos que mais sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.
Com-paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o
outro para que nunca se sinta só em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos.
Pertence também à humanidade essencial a capacidade e a vontade de perdoar. Todos somos
falíveis, podemos errar involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar. Perdoar significa não deixar que o
erro e o ódio tenham a última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para que possa
refazer as relações boas.
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o
imperativo ético de tratá-lo humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível.
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que todos possam se
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa individual de cada pessoa, é também a cidade, o
estado e o planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética. Vejamos agora o que é
moral.
2. O significado de moral
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra.
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a solidariedade e o
perdão. Esse jeito diferente chamamos de moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. Vamos dar
um exemplo. Importante é ter uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja casa habitável.
Assim é com a ética e a moral.
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que nela todos possam caber inclusive a
natureza. Faz-se mister uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras diferentes como os povos organizam a ética,
dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a família, de cuidar das
pessoas e da natureza, de estabelecer os laços de solidariedade entre todos, os estilos de
manifestar o perdão.
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência humana e à preservação da Casa Comum,
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a única que temos que é o Planeta Terra.
(Disponível em: http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014)
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho ―Ética é um
conjunto...‖.
No fragmento ―Tudo o que amamos também cuidamos‖ (3°§), ocorre um desvio de regência
provocado:
a) pelo emprego do verbo ―amamos‖ sem complemento explícito.
b) pelo uso do vocábulo ―também‖ relacionando dois verbos.
c) pelo uso de complementos distintos para verbos equivalentes.
d) pelo uso de um mesmo tipo de complemento para verbos de regências distintas.

Concordância (Verbal e Nominal)
10) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado nacional. Desde 1945, dizem, sua soberania
foi ultrapassada pelas redes transnacionais de poder, especialmente as do capitalismo global e da
cultura pós-moderna. Alguns pós-modernistas levam mais longe a argumentação, afirmando que
isso põe em risco a certeza e a racionalidade da civilização moderna, entre cujos esteios principais
se insere a noção segura e unidimensional de soberania política absoluta, inserida no conceito de
Estado nacional. No coração histórico da sociedade moderna, a Comunidade Europeia (CE)
supranacional parece dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional vem
fragmentando-se. Ali, tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado nacional, embora,
para essa visão, uma aposentadoria oportuna talvez fosse a metáfora mais adequada. O cientista
político Phillippe Schmitter argumentou que, embora a situação europeia seja singular, seu
progresso para além do Estado nacional tem uma pertinência mais genérica, pois "o contexto
contemporâneo favorece sistematicamente a transformação dos Estados em confederatii,
condominii ou federatii, numa variedade de contextos".
É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas, que trazem à memória algumas
formas mais antigas, como lembra o latim usado por Schmitter. Estas nos obrigam a rever nossas
ideias do que devem ser os Estados contemporâneos e suas inter relações. De fato, nos últimos 25
anos, assistimos a reversões neoliberais e transnacionais de alguns poderes de Estados nacionais.
No entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao longo desse mesmo período recente,
os Estados regularam cada vez mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida e da família. A
regulamentação estatal das relações entre homens e mulheres, da violência familiar, do cuidado
com os filhos, do aborto e de hábitos pessoais que costumavam ser considerados particulares,
como o fumo, continua a crescer. A política estatal de proteção ao consumidor e ao meio
ambiente continua a proliferar. Tudo indica que o enfraquecimento do Estado nacional da
Europa Ocidental é ligeiro, desigual e singular. Em partes do mundo menos desenvolvido,
alguns aspirantes a Estados nacionais também estão fraquejando, mas por razões diferentes,
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essencialmente "pré-modernas". Na maior parte do mundo, os Estados nacionais continuam a
amadurecer ou, pelo menos, estão tentando fazê-lo. A Europa não é o futuro do mundo. Os
Estados do mundo são numerosos e continuam variados, tanto em suas estruturas atuais quanto
em suas trajetórias.
Michael Mann. Estados nacionais na Europa e noutros continentes: diversificar, desenvolver, não
morrer. In: Gopal Balakrishnan. Um mapa da nacional. Vera Ribeiro (Trad.). Rio de Janeiro:
Contraponto, 2000, p. 311-4 (com adaptações).
Considerando as relações de sentido e as estruturas linguísticas do texto, julgue o seguinte item.
No trecho "É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas", o emprego da forma
verbal singular "É" justifica-se pelo fato de essa forma verbal não ter sujeito explícito.
Certo
Errado
11) CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013
Texto para o item
O respeito às diferentes manifestações culturais é fundamental, ainda mais em um país como o
Brasil, que apresenta tradições e costumes muito variados em todo o seu território. Essa
diversidade é valorizada e preservada por ações da Secretaria da Identidade e da Diversidade
Cultural (SID), criada em 2003 e ligada ao Ministério da Cultura.
Cidadãos de áreas rurais que estejam ligados a atividades culturais e estudantes universitários de
todas as regiões do Brasil, por exemplo, são beneficiados por um dos projetos da SID: as Redes
Culturais. Essas redes abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas
manifestações de cunho artístico. O projeto é guiado por parcerias entre órgãos representativos
do Estado brasileiro e as entidades culturais.
A Rede Cultural da Terra realiza oficinas de capacitação, cultura digital e atividades ligadas às
artes plásticas, cênicas e visuais, à literatura, à música e ao artesanato. Além disso, mapeia a
memória cultural dos trabalhadores do campo. A Rede Cultural dos Estudantes promove eventos
e mostras culturais e artísticas e apoia a criação de Centros Universitários de Cultura e Arte.
Culturas populares e indígenas são outro foco de atenção das políticas de diversidade, havendo
editais públicos de premiação de atividades realizadas ou em andamento, o que democratiza o
acesso a recursos públicos.
O papel da cultura na humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil é discutido em
seminários da SID. Além disso, iniciativas artísticas inovadoras nesse segmento são premiadas
com recursos do Edital Loucos pela Diversidade. Tais ações contribuem para a inclusão e
socializam o direito à criação e à produção cultural.
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A participação de toda a sociedade civil na discussão de qualquer política cultural se dá em
reuniões da SID com grupos de trabalho e em seminários, oficinas e fóruns, nos quais são
apresentadas as demandas da população. Com base nesses encontros é que podem ser planejadas
e desenvolvidas ações que permitam o acesso dos cidadãos à cultura e a promoção de suas
manifestações, independentemente de cor, sexo, idade, etnia e orientação sexual.
Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/sobre/cultura/> (com adaptações).
Considerando as ideias e aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item a seguir.
A correção gramatical do texto seria mantida caso as formas verbais ―promove‖ e ―apoia‖ fossem
flexionadas no plural, para concordar com o termo mais próximo, ―dos Estudantes‖.
Certo
Errado

Pontuação
12) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
Em um momento em que os Estados-nação se dobram diante das forças do mercado, os
dirigentes políticos sonham com estabilidade. Ora, as formas de governo utilizadas pelos
impérios fascinam por sua resistência aos sobressaltos da história, sua plasticidade e sua
capacidade de unir populações diferentes.
Por que nos interessar pela noção de império? Não vivemos hoje em um mundo de Estadosnação? São eles, por exemplo, que têm seus assentos na ONU, com suas bandeiras, seus selos
postais e suas instituições. No entanto, o estudo dos impérios, antigos ou recentes, permite
acessar as raízes do mundo contemporâneo e aprofundar nossa compreensão das modalidades
de organização do poder político, ontem, hoje e − por que não? − amanhã.
O conceito de Estado-nação baseia-se em uma ficção, a da homogeneidade: um povo, um
território, um governo. Os impérios nascem da extensão do poder através do espaço e se
assentam na diversidade: eles governam de maneiras diferentes povos diferentes, sob uma dupla
tensão. Por um lado, a vontade dos líderes políticos de estender seu controle territorial, em um
contexto em que os povos vivem realidades socioculturais variadas, alimenta o expansionismo.
Por outro, o fato de o império absorver povos diferentes faz que alguns de seus componentes
desejem destacar-se do conjunto. Isso explica por que os impérios perduram, racham,
reconfiguram-se e caem.
Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos passados. Trata-se de considerar a
multiplicidade de formas de exercício do poder sobre um dado espaço. Se pudermos considerar a
história como algo diferente da inexorável transição da forma império para a forma Estadonação, talvez possamos apreender o futuro de um ponto de vista mais vasto. E considerar outras
formas de soberania que respondam melhor a um mundo caracterizado ao mesmo tempo pela
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desigualdade e pela diversidade.
Jane Burbank e Frederick Cooper. De Roma a Constantinopla, pensar o império para entender o
mundo. In: Le Monde Diplomatique. Brasil, 2011, ano 5, n.º 53, p. 24-5 (com adaptações).
Com relação às estruturas linguísticas e à pontuação do texto, julgue o item a seguir.
Caso se insira, antes de "caracterizado", o segmento que é, será necessário, para a manutenção da
correção gramatical e do sentido do período, o emprego de vírgula após "mundo".
Certo
Errado
13) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
Em um momento em que os Estados-nação se dobram diante das forças do mercado, os
dirigentes políticos sonham com estabilidade. Ora, as formas de governo utilizadas pelos
impérios fascinam por sua resistência aos sobressaltos da história, sua plasticidade e sua
capacidade de unir populações diferentes.
Por que nos interessar pela noção de império? Não vivemos hoje em um mundo de Estadosnação? São eles, por exemplo, que têm seus assentos na ONU, com suas bandeiras, seus selos
postais e suas instituições. No entanto, o estudo dos impérios, antigos ou recentes, permite
acessar as raízes do mundo contemporâneo e aprofundar nossa compreensão das modalidades
de organização do poder político, ontem, hoje e − por que não? − amanhã.
O conceito de Estado-nação baseia-se em uma ficção, a da homogeneidade: um povo, um
território, um governo. Os impérios nascem da extensão do poder através do espaço e se
assentam na diversidade: eles governam de maneiras diferentes povos diferentes, sob uma dupla
tensão. Por um lado, a vontade dos líderes políticos de estender seu controle territorial, em um
contexto em que os povos vivem realidades socioculturais variadas, alimenta o expansionismo.
Por outro, o fato de o império absorver povos diferentes faz que alguns de seus componentes
desejem destacar-se do conjunto. Isso explica por que os impérios perduram, racham,
reconfiguram-se e caem.
Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos passados. Trata-se de considerar a
multiplicidade de formas de exercício do poder sobre um dado espaço. Se pudermos considerar a
história como algo diferente da inexorável transição da forma império para a forma Estadonação, talvez possamos apreender o futuro de um ponto de vista mais vasto. E considerar outras
formas de soberania que respondam melhor a um mundo caracterizado ao mesmo tempo pela
desigualdade e pela diversidade.
Jane Burbank e Frederick Cooper. De Roma a Constantinopla, pensar o império para entender o
mundo. In: Le Monde Diplomatique. Brasil, 2011, ano 5, n.º 53, p. 24-5 (com adaptações).
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Com relação às estruturas linguísticas e à pontuação do texto, julgue o item a seguir.
A vírgula após "Ora" pode ser suprimida sem prejuízo para a correção gramatical e para o
sentido original do texto.
Certo
Errado

14) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
Em um momento em que os Estados-nação se dobram diante das forças do mercado, os
dirigentes políticos sonham com estabilidade. Ora, as formas de governo utilizadas pelos
impérios fascinam por sua resistência aos sobressaltos da história, sua plasticidade e sua
capacidade de unir populações diferentes.
Por que nos interessar pela noção de império? Não vivemos hoje em um mundo de Estadosnação? São eles, por exemplo, que têm seus assentos na ONU, com suas bandeiras, seus selos
postais e suas instituições. No entanto, o estudo dos impérios, antigos ou recentes, permite
acessar as raízes do mundo contemporâneo e aprofundar nossa compreensão das modalidades
de organização do poder político, ontem, hoje e − por que não? − amanhã.
O conceito de Estado-nação baseia-se em uma ficção, a da homogeneidade: um povo, um
território, um governo. Os impérios nascem da extensão do poder através do espaço e se
assentam na diversidade: eles governam de maneiras diferentes povos diferentes, sob uma dupla
tensão. Por um lado, a vontade dos líderes políticos de estender seu controle territorial, em um
contexto em que os povos vivem realidades socioculturais variadas, alimenta o expansionismo.
Por outro, o fato de o império absorver povos diferentes faz que alguns de seus componentes
desejem destacar-se do conjunto. Isso explica por que os impérios perduram, racham,
reconfiguram-se e caem.
Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos passados. Trata-se de considerar a
multiplicidade de formas de exercício do poder sobre um dado espaço. Se pudermos considerar a
história como algo diferente da inexorável transição da forma império para a forma Estadonação, talvez possamos apreender o futuro de um ponto de vista mais vasto. E considerar outras
formas de soberania que respondam melhor a um mundo caracterizado ao mesmo tempo pela
desigualdade e pela diversidade.
Jane Burbank e Frederick Cooper. De Roma a Constantinopla, pensar o império para entender o
mundo. In: Le Monde Diplomatique. Brasil, 2011, ano 5, n.º 53, p. 24-5 (com adaptações).
Com relação às estruturas linguísticas e à pontuação do texto, julgue o item a seguir.
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Com os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, o ponto após "passados" pode ser
substituído por dois-pontos sem que haja prejuízo para a correção gramatical e o sentido original
do texto.
Certo
Errado

15) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) aponta
redução de 39% nos casos de roubo com restrição de liberdade, o famoso sequestro-relâmpago,
ocorridos entre 1.º de janeiro e 31 de agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do
ano passado — foram 520 ocorrências em 2012 e 316 em 2013.
Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro-relâmpago em todo o DF, o que
representa redução de 32% do número de ocorrências dessa natureza criminal em relação ao
mesmo mês de 2012, período em que 57 casos foram registrados. Entre as 39 vítimas, 11 foram
abordadas no Plano Piloto, região que lidera a classificação de casos, seguida pela região
administrativa de Taguatinga, com oito ocorrências. Segundo a SSP, o cenário é diferente daquele
do mês de julho, em que Ceilândia e Gama tinham o maior número de casos. ―38% dos crimes
foram cometidos nos fins de semana, no período da noite, e quase 70% das vítimas eram do sexo
masculino, o que mostra que a escolha da vítima é baseada no princípio da oportunidade e
aleatória, não em função do gênero.‖
Ao todo, 82% das vítimas (32 pessoas) estavam sozinhas no momento da abordagem dos
bandidos, por isso as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados,
entre os quais, não estacionar em locais escuros e distantes, não ficar dentro de carros
estacionados e redobrar a atenção ao sair de residências, centros comerciais e outros locais.
DF registra 316 ocorrências de sequestro-relâmpago nos primeiros oito meses deste ano. R7,
6/9/2013. Internet: <http://noticias.r7.com> (com adaptações).
Julgue o próximo item, relativo ao sentido e aos aspectos linguísticos do texto acima.
A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso a vírgula imediatamente após
o termo ―quais‖ fosse substituída pelo sinal de dois-pontos.
Certo
Errado

16) CESPE - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2016
Texto CB1A1AAA
Na Idade Média, durante o período feudal, o príncipe era detentor de um poder conhecido como
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jus politiae — direito de polícia —, que designava tudo o que era necessário à boa ordem da
sociedade civil sob a autoridade do Estado, em contraposição à boa ordem moral e religiosa, de
competência exclusiva da autoridade eclesiástica.
Atualmente, no Brasil, por meio da Constituição Federal de 1988, das leis e de outros atos
normativos, é conferida aos cidadãos uma série de direitos, entre os quais os direitos à liberdade
e à propriedade, cujo exercício deve ser compatível com o bem-estar social e com as normas de
direito público. Para tanto, essas normas especificam limitações administrativas à liberdade e à
propriedade, de modo que, a cada restrição de direito individual — expressa ou implícita na
norma legal —, corresponde equivalente poder de polícia administrativa à administração
pública, para torná-la efetiva e fazê-la obedecida por todos.
Internet: <www.ambito-juridico.com.br> (com adaptações).
No que se refere aos aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA, assinale a opção correta.
a) A supressão da vírgula empregada logo após ―normativos‖ manteria a coesão e a correção
textual, uma vez que, no contexto dado, seu emprego é facultativo.
b) A coesão textual seria mantida se a expressão ―os quais‖ fosse substituída por aqueles.
c) No primeiro parágrafo, a substituição do par de travessões por um par de parênteses
preservaria a coesão textual.
d) A substituição de ―sob‖ por pela manteria a coesão textual.
e) O elemento ―à‖, introduz complementos da forma verbal ―designava‖.

Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções
etc)
17) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado nacional. Desde 1945, dizem, sua soberania
foi ultrapassada pelas redes transnacionais de poder, especialmente as do capitalismo global e da
cultura pós-moderna. Alguns pós-modernistas levam mais longe a argumentação, afirmando que
isso põe em risco a certeza e a racionalidade da civilização moderna, entre cujos esteios principais
se insere a noção segura e unidimensional de soberania política absoluta, inserida no conceito de
Estado nacional. No coração histórico da sociedade moderna, a Comunidade Europeia (CE)
supranacional parece dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional vem
fragmentando-se. Ali, tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado nacional, embora,
para essa visão, uma aposentadoria oportuna talvez fosse a metáfora mais adequada. O cientista
político Phillippe Schmitter argumentou que, embora a situação europeia seja singular, seu
progresso para além do Estado nacional tem uma pertinência mais genérica, pois "o contexto
contemporâneo favorece sistematicamente a transformação dos Estados em confederatii,
condominii ou federatii, numa variedade de contextos".
É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas, que trazem à memória algumas
formas mais antigas, como lembra o latim usado por Schmitter. Estas nos obrigam a rever nossas
ideias do que devem ser os Estados contemporâneos e suas inter relações. De fato, nos últimos 25
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anos, assistimos a reversões neoliberais e transnacionais de alguns poderes de Estados nacionais.
No entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao longo desse mesmo período recente,
os Estados regularam cada vez mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida e da família. A
regulamentação estatal das relações entre homens e mulheres, da violência familiar, do cuidado
com os filhos, do aborto e de hábitos pessoais que costumavam ser considerados particulares,
como o fumo, continua a crescer. A política estatal de proteção ao consumidor e ao meio
ambiente continua a proliferar. Tudo indica que o enfraquecimento do Estado nacional da
Europa Ocidental é ligeiro, desigual e singular. Em partes do mundo menos desenvolvido,
alguns aspirantes a Estados nacionais também estão fraquejando, mas por razões diferentes,
essencialmente "pré-modernas". Na maior parte do mundo, os Estados nacionais continuam a
amadurecer ou, pelo menos, estão tentando fazê-lo. A Europa não é o futuro do mundo. Os
Estados do mundo são numerosos e continuam variados, tanto em suas estruturas atuais quanto
em suas trajetórias.
Michael Mann. Estados nacionais na Europa e noutros continentes: diversificar, desenvolver, não
morrer. In: Gopal Balakrishnan. Um mapa da nacional. Vera Ribeiro (Trad.). Rio de Janeiro:
Contraponto, 2000, p. 311-4 (com adaptações).
Considerando as relações de sentido e as estruturas linguísticas do texto, julgue o seguinte item.
Na linha 3, "isso" refere-se ao fato de alguns dizerem que a soberania dos Estados nacionais,
desde 1945, foi suplantada por redes transnacionais de poder.
Certo
Errado
18) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado nacional. Desde 1945, dizem, sua soberania
foi ultrapassada pelas redes transnacionais de poder, especialmente as do capitalismo global e da
cultura pós-moderna. Alguns pós-modernistas levam mais longe a argumentação, afirmando que
isso põe em risco a certeza e a racionalidade da civilização moderna, entre cujos esteios principais
se insere a noção segura e unidimensional de soberania política absoluta, inserida no conceito de
Estado nacional. No coração histórico da sociedade moderna, a Comunidade Europeia (CE)
supranacional parece dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional vem
fragmentando-se. Ali, tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado nacional, embora,
para essa visão, uma aposentadoria oportuna talvez fosse a metáfora mais adequada. O cientista
político Phillippe Schmitter argumentou que, embora a situação europeia seja singular, seu
progresso para além do Estado nacional tem uma pertinência mais genérica, pois "o contexto
contemporâneo favorece sistematicamente a transformação dos Estados em confederatii,
condominii ou federatii, numa variedade de contextos".
É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas, que trazem à memória algumas
formas mais antigas, como lembra o latim usado por Schmitter. Estas nos obrigam a rever nossas
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ideias do que devem ser os Estados contemporâneos e suas inter relações. De fato, nos últimos 25
anos, assistimos a reversões neoliberais e transnacionais de alguns poderes de Estados nacionais.
No entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao longo desse mesmo período recente,
os Estados regularam cada vez mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida e da família. A
regulamentação estatal das relações entre homens e mulheres, da violência familiar, do cuidado
com os filhos, do aborto e de hábitos pessoais que costumavam ser considerados particulares,
como o fumo, continua a crescer. A política estatal de proteção ao consumidor e ao meio
ambiente continua a proliferar. Tudo indica que o enfraquecimento do Estado nacional da
Europa Ocidental é ligeiro, desigual e singular. Em partes do mundo menos desenvolvido,
alguns aspirantes a Estados nacionais também estão fraquejando, mas por razões diferentes,
essencialmente "pré-modernas". Na maior parte do mundo, os Estados nacionais continuam a
amadurecer ou, pelo menos, estão tentando fazê-lo. A Europa não é o futuro do mundo. Os
Estados do mundo são numerosos e continuam variados, tanto em suas estruturas atuais quanto
em suas trajetórias.
Michael Mann. Estados nacionais na Europa e noutros continentes: diversificar, desenvolver, não
morrer. In: Gopal Balakrishnan. Um mapa da nacional. Vera Ribeiro (Trad.). Rio de Janeiro:
Contraponto, 2000, p. 311-4 (com adaptações).
Com relação aos mecanismos de coesão do texto, julgue o item subsequente.
Na linha 5, "Ali" tem como referente "sociedade moderna".
Certo
Errado

19) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
Em um momento em que os Estados-nação se dobram diante das forças do mercado, os
dirigentes políticos sonham com estabilidade. Ora, as formas de governo utilizadas pelos
impérios fascinam por sua resistência aos sobressaltos da história, sua plasticidade e sua
capacidade de unir populações diferentes.
Por que nos interessar pela noção de império? Não vivemos hoje em um mundo de Estadosnação? São eles, por exemplo, que têm seus assentos na ONU, com suas bandeiras, seus selos
postais e suas instituições. No entanto, o estudo dos impérios, antigos ou recentes, permite
acessar as raízes do mundo contemporâneo e aprofundar nossa compreensão das modalidades
de organização do poder político, ontem, hoje e − por que não? − amanhã.
O conceito de Estado-nação baseia-se em uma ficção, a da homogeneidade: um povo, um
território, um governo. Os impérios nascem da extensão do poder através do espaço e se
assentam na diversidade: eles governam de maneiras diferentes povos diferentes, sob uma dupla
tensão. Por um lado, a vontade dos líderes políticos de estender seu controle territorial, em um
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contexto em que os povos vivem realidades socioculturais variadas, alimenta o expansionismo.
Por outro, o fato de o império absorver povos diferentes faz que alguns de seus componentes
desejem destacar-se do conjunto. Isso explica por que os impérios perduram, racham,
reconfiguram-se e caem.
Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos passados. Trata-se de considerar a
multiplicidade de formas de exercício do poder sobre um dado espaço. Se pudermos considerar a
história como algo diferente da inexorável transição da forma império para a forma Estadonação, talvez possamos apreender o futuro de um ponto de vista mais vasto. E considerar outras
formas de soberania que respondam melhor a um mundo caracterizado ao mesmo tempo pela
desigualdade e pela diversidade.
Jane Burbank e Frederick Cooper. De Roma a Constantinopla, pensar o império para entender o
mundo. In: Le Monde Diplomatique. Brasil, 2011, ano 5, n.º 53, p. 24-5 (com adaptações).
Com relação às estruturas linguísticas e à pontuação do texto, julgue o item a seguir.
Sem que haja prejuízo para o sentido original do texto, "Isso" pode ser corretamente substituído
por o que, desde que se substitua o ponto que antecede esse pronome por ponto e vírgula.
Certo
Errado
20) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
O emprego do pronome relativo ―onde‖ está correto, EXCETO em:
a) A lei onde era fixada a pena foi revogada.
b) Diamantina é a cidade onde moro.
c) Onde houver ódio, que eu leve o amor.
d) Por onde eu passar, estarei atenta às ofertas.
21) CESPE - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2016
Texto CB1A1AAA
Na Idade Média, durante o período feudal, o príncipe era detentor de um poder conhecido como
jus politiae — direito de polícia —, que designava tudo o que era necessário à boa ordem da
sociedade civil sob a autoridade do Estado, em contraposição à boa ordem moral e religiosa, de
competência exclusiva da autoridade eclesiástica.
Atualmente, no Brasil, por meio da Constituição Federal de 1988, das leis e de outros atos
normativos, é conferida aos cidadãos uma série de direitos, entre os quais os direitos à liberdade
e à propriedade, cujo exercício deve ser compatível com o bem-estar social e com as normas de
direito público. Para tanto, essas normas especificam limitações administrativas à liberdade e à
propriedade, de modo que, a cada restrição de direito individual — expressa ou implícita na
norma legal —, corresponde equivalente poder de polícia administrativa à administração
pública, para torná-la efetiva e fazê-la obedecida por todos.
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Internet: <www.ambito-juridico.com.br> (com adaptações).
Com referência aos mecanismos de coesão e aos tempos e modos verbais empregados no texto
CB1A1AAA, assinale a opção correta.
a) A substituição da forma verbal ―designava‖ por chamava manteria a coesão e o sentido
original do texto.
b) O antecedente do pronome ―cujo‖ pode ser o vocábulo "direitos‖, do trecho ―uma série de
direitos‖ ou a expressão ―os direitos à liberdade e à propriedade‖.
c) A coesão textual seria mantida caso a expressão ―Para tanto‖ fosse substituída pelo vocábulo
Porquanto.
d) As formas pronominais em ―torná-la‖ e ―fazê-la‖ referem-se ao termo ―administração
pública‖.
e) A substituição da forma verbal ―era‖ pela forma verbal foi geraria problema no
sequenciamento textual, uma vez que tais formas verbais de passado possuem funções
diferentes.

Semântica
22) COPS UEL - Esc Pol (PC PR)/PC PR/2010
Leia o texto a seguir e responda à questão.
Investigação criminal e sua necessária releitura Carlos Roberto Mariath · Brasília (DF) · 8/4/2009
As aventuras vividas por policiais criados na ficção de escritores e roteiristas de cinema
perpetuaram no imaginário coletivo que a investigação criminal é uma espécie de quebra-cabeças
em que somente aquele que possui o famoso ―faro‖ ou ―tino‖ policial será capaz de revelar o
verdadeiro autor de um crime. No mundo real, os exemplos da literatura especializada orbitam
recorrentemente em torno de crimes que deixam vestígios, mormente do homicídio, afinal tal
delito era (e ainda é) um afronte ao nosso bem mais precioso: a vida.
O crime é um fenômeno ocorrido no passado. A partir de sua notícia, os investigadores passam a
diligenciar na busca de provas de fatos pretéritos, distantes. Porém, o mundo, a sociedade e, por
seu turno, os crimes e as maneiras de se cometê-los evoluíram.

O avanço tecnológico, a globalização e a facilidade de comunicação, de transmissão de dados e
de transporte incrementaram a organização de pessoas em redes (em grupos), as quais passaram
a se estruturar como verdadeiras empresas na busca de auferirem vantagens ilícitas.
O crime, antes um fenômeno pretérito, ganha dinamismo, tratando-se do somatório de condutas
latentes que estão em constante movimento. Ademais, passa a ser perpetrado sem um ponto de
contato visível entre seus ―verdadeiros‖ autores e a materialidade. Geralmente, aqueles que têm
vínculo direto com esta última (e que são presos) são a peça descartável (mais débil) da
engrenagem.
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Nesse contexto, o grau de complexidade de condutas perpetradas por esses grupos, estruturados
e voltados à prática de crimes que ocorrem de forma velada, sob o manto e a aparência de uma
pretensa legalidade e que, normalmente, contam com a participação de agentes públicos e
políticos, impõe a utilização de técnicas especiais de investigação.
De outro lado, em que pese a excelência dessas novas ferramentas investigativas, o incremento
da investigação criminal e a qualidade das provas colhidas somente ocorrerão quando os crimes
passarem a ser enfrentados pela integração (cooperação mútua e troca de informações) dos
(entre) órgãos estatais voltados à identificação, à prevenção e à repressão da criminalidade.
(Disponivel
em:
<www.forumsegurança.org.br/investigação-criminal-e-sua-necessariareleitura>. Acesso em 25 dez. 2009.)
Considere o trecho ―No mundo real, os exemplos da literatura especializada orbitam
recorrentemente em torno de crimes que deixam vestígios, mormente do homicídio...‖.
Qual das alternativas a seguir substitui os termos grifados, sem alterar o sentido do texto?
a) situam-se; obviamente.
b) são fabricados; apesar.
c) gravitam; sobretudo.
d) fixam-se; por conta.
e) são interpretados; moralmente.

Denotação e Conotação
23) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
Pavio do destino
Sérgio Sampaio
O bandido e o mocinho
São os dois do mesmo ninho
Correm nos estreitos trilhos
Lá no morro dos aflitos
Na Favela do Esqueleto
São filhos do primo pobre
A parcela do silêncio
Que encobre todos os gritos
E vão caminhando juntos
O mocinho e o bandido
De revólver de brinquedo
Porque ainda são meninos
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Quem viu o pavio aceso do destino?
Com um pouco mais de idade
E já não são como antes
Depois que uma autoridade
Inventou-lhes um flagrante
Quanto mais escapa o tempo
Dos falsos educandários
Mais a dor é o documento
Que os agride e os separa
Não são mais dois inocentes
Não se falam cara a cara
Quem pode escapar ileso
Do medo e do desatino
Quem viu o pavio aceso do destino?
O tempo é pai de tudo
E surpresa não tem dia
Pode ser que haja no mundo
Outra maior ironia
O bandido veste a farda
Da suprema segurança
O mocinho agora amarga
Um bando, uma quadrilha
São os dois da mesma safra
Os dois são da mesma ilha
Dois meninos pelo avesso
Dois perdidos Valentinos
Quem viu o pavio aceso do destino?
A respeito dos sentidos do texto de Sérgio Sampaio, que constitui a letra de uma música, julgue o
item seguinte.
Os termos ―ninho‖ e ―safra‖ foram empregados em sentido denotativo e correspondem,
respectivamente, ao local e à época de nascimento dos meninos.
Certo
Errado
24) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Leia o texto para responder à questão.
Ficção universitária
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Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem elementos para que
tentemos desfazer o mito, que consta da Constituição, de que pesquisa e ensino são
indissociáveis.
É claro que universidades que fazem pesquisa tendem a reunir a nata dos especialistas, produzir
mais inovação e atrair os alunos mais qualificados, tornando-se assim instituições que se
destacam também no ensino. O Ranking Universitário mostra essa correlação de forma cristalina:
das 20 universidades mais bem avaliadas em termos de ensino, 15 lideram no quesito pesquisa (e
as demais estão relativamente bem posicionadas). Das 20 que saem à frente em inovação, 15
encabeçam também a pesquisa.
Daí não decorre que só quem pesquisa, atividade estupidamente cara, seja capaz de ensinar. O
gasto médio anual por aluno numa das três universidades estaduais paulistas, aí embutidas
todas as despesas que contribuem direta e indiretamente para a boa pesquisa, incluindo inativos
e aportes de Fapesp, CNPq e Capes, é de R$ 46 mil (dados de 2008). Ora, um aluno do ProUni
custa ao governo algo em torno de R$ 1.000 por ano em renúncias fiscais.
Não é preciso ser um gênio da aritmética para perceber que o país não dispõe de recursos para
colocar os quase sete milhões de universitários em instituições com o padrão de investimento das
estaduais paulistas.
E o Brasil precisa aumentar rapidamente sua população universitária. Nossa taxa bruta de
escolarização no nível superior beira os 30%, contra 59% do Chile e 63% do Uruguai. Isso para
não mencionar países desenvolvidos como EUA (89%) e Finlândia (92%).
Em vez de insistir na ficção constitucional de que todas as universidades do país precisam
dedicar-se à pesquisa, faria mais sentido aceitar o mundo como ele é e distinguir entre
instituições de elite voltadas para a produção de conhecimento e as que se destinam a difundi-lo.
O Brasil tem necessidade de ambas.
(Hélio Schwartsman. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br, 10.09.2013. Adaptado)

Assinale a alternativa em que a expressão destacada é empregada em sentido figurado.
a) ... todas as despesas que contribuem direta e indiretamente para a boa pesquisa...
b) ... das 20 universidades mais bem avaliadas em termos de ensino...
c) ... universidades que fazem pesquisa tendem a reunir a nata dos especialistas...
d) Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013...
e) Não é preciso ser um gênio da aritmética para perceber que o país não dispõe de recursos...

Sinônimos e Antônimos
25) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
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Ética e moral: que significam?
(Leonardo Boff)
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa resgatar o sentido originário das palavras.
Ética e moral é a mesma coisa? É e não é.
1. O significado de ética
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que valem para todos,
pois estão ancorados na nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente?
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de regra de ouro, é esse: ―não faças ao
outro o que não queres que te façam a ti". Ou positivamente: ―faça ao outro o que queres que te
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido também pela expressão de Jesus,
testemunhada em todas as religiões: ―ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do amor
universal e incondicional. Quem não quer ser amado? Quem não quer amar? Alguém quer ser
odiado ou ser tratado com fria indiferença? Ninguém.
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado. Toda vida precisa de cuidado. Um
recém-nascido deixado à sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão essencial
que, se bem observarmos, tudo o que fazemos vem acompanhado de cuidado ou falta de
cuidado. Se fazemos com
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos também cuidamos.
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer um
colapso e destruir as condições que permitem o projeto planetário humano. A própria política é
o cuidado para com o bem do povo.
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se nossos pais não fossem solidários conosco
quando nascemos e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de tudo isso. Se na
sociedade não respeitamos as normas coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre ser solidariedade a partir de
baixo, dos últimos e dos que mais sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.
Com-paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o
outro para que nunca se sinta só em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos.
Pertence também à humanidade essencial a capacidade e a vontade de perdoar. Todos somos
falíveis, podemos errar involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar. Perdoar significa não deixar que o
erro e o ódio tenham a última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para que possa
refazer as relações boas.
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o
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imperativo ético de tratá-lo humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível.
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que todos possam se
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa individual de cada pessoa, é também a cidade, o
estado e o planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética. Vejamos agora o que é
moral.
2. O significado de moral
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra.
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a solidariedade e o
perdão. Esse jeito diferente chamamos de moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. Vamos dar
um exemplo. Importante é ter uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja casa habitável.
Assim é com a ética e a moral.
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que nela todos possam caber inclusive a
natureza. Faz-se mister uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras diferentes como os povos organizam a ética,
dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a família, de cuidar das
pessoas e da natureza, de estabelecer os laços de solidariedade entre todos, os estilos de
manifestar o perdão.
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência humana e à preservação da Casa Comum,
a única que temos que é o Planeta Terra.
(Disponível em: http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014)
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho ―Ética é um
conjunto...‖..
É possível inferir o sentido do vocábulo destacado em ―Faz-se mister uma ética comum‖ (9°§).
Desse modo, assinale a opção que apresenta um antônimo para ele.
a) Necessário
b) Consolidável
c) Incoerente
d) Dispensável

Sentidos
26) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
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Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado nacional. Desde 1945, dizem, sua soberania
foi ultrapassada pelas redes transnacionais de poder, especialmente as do capitalismo global e da
cultura pós-moderna. Alguns pós-modernistas levam mais longe a argumentação, afirmando que
isso põe em risco a certeza e a racionalidade da civilização moderna, entre cujos esteios principais
se insere a noção segura e unidimensional de soberania política absoluta, inserida no conceito de
Estado nacional. No coração histórico da sociedade moderna, a Comunidade Europeia (CE)
supranacional parece dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional vem
fragmentando-se. Ali, tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado nacional, embora,
para essa visão, uma aposentadoria oportuna talvez fosse a metáfora mais adequada. O cientista
político Phillippe Schmitter argumentou que, embora a situação europeia seja singular, seu
progresso para além do Estado nacional tem uma pertinência mais genérica, pois "o contexto
contemporâneo favorece sistematicamente a transformação dos Estados em confederatii,
condominii ou federatii, numa variedade de contextos".
É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas, que trazem à memória algumas
formas mais antigas, como lembra o latim usado por Schmitter. Estas nos obrigam a rever nossas
ideias do que devem ser os Estados contemporâneos e suas inter relações. De fato, nos últimos 25
anos, assistimos a reversões neoliberais e transnacionais de alguns poderes de Estados nacionais.
No entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao longo desse mesmo período recente,
os Estados regularam cada vez mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida e da família. A
regulamentação estatal das relações entre homens e mulheres, da violência familiar, do cuidado
com os filhos, do aborto e de hábitos pessoais que costumavam ser considerados particulares,
como o fumo, continua a crescer. A política estatal de proteção ao consumidor e ao meio
ambiente continua a proliferar. Tudo indica que o enfraquecimento do Estado nacional da
Europa Ocidental é ligeiro, desigual e singular. Em partes do mundo menos desenvolvido,
alguns aspirantes a Estados nacionais também estão fraquejando, mas por razões diferentes,
essencialmente "pré-modernas". Na maior parte do mundo, os Estados nacionais continuam a
amadurecer ou, pelo menos, estão tentando fazê-lo. A Europa não é o futuro do mundo. Os
Estados do mundo são numerosos e continuam variados, tanto em suas estruturas atuais quanto
em suas trajetórias.
Michael Mann. Estados nacionais na Europa e noutros continentes: diversificar, desenvolver, não
morrer. In: Gopal Balakrishnan. Um mapa da nacional. Vera Ribeiro (Trad.). Rio de Janeiro:
Contraponto, 2000, p. 311-4 (com adaptações).
Considerando as relações de sentido e as estruturas linguísticas do texto, julgue o seguinte item.
Os substantivos "velhice" e "tese" estão empregados no texto de forma indefinida e com sentido
genérico.
Certo
Errado
27) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
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Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado nacional. Desde 1945, dizem, sua soberania
foi ultrapassada pelas redes transnacionais de poder, especialmente as do capitalismo global e da
cultura pós-moderna. Alguns pós-modernistas levam mais longe a argumentação, afirmando que
isso põe em risco a certeza e a racionalidade da civilização moderna, entre cujos esteios principais
se insere a noção segura e unidimensional de soberania política absoluta, inserida no conceito de
Estado nacional. No coração histórico da sociedade moderna, a Comunidade Europeia (CE)
supranacional parece dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional vem
fragmentando-se. Ali, tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado nacional, embora,
para essa visão, uma aposentadoria oportuna talvez fosse a metáfora mais adequada. O cientista
político Phillippe Schmitter argumentou que, embora a situação europeia seja singular, seu
progresso para além do Estado nacional tem uma pertinência mais genérica, pois "o contexto
contemporâneo favorece sistematicamente a transformação dos Estados em confederatii,
condominii ou federatii, numa variedade de contextos".
É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas, que trazem à memória algumas
formas mais antigas, como lembra o latim usado por Schmitter. Estas nos obrigam a rever nossas
ideias do que devem ser os Estados contemporâneos e suas inter relações. De fato, nos últimos 25
anos, assistimos a reversões neoliberais e transnacionais de alguns poderes de Estados nacionais.
No entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao longo desse mesmo período recente,
os Estados regularam cada vez mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida e da família. A
regulamentação estatal das relações entre homens e mulheres, da violência familiar, do cuidado
com os filhos, do aborto e de hábitos pessoais que costumavam ser considerados particulares,
como o fumo, continua a crescer. A política estatal de proteção ao consumidor e ao meio
ambiente continua a proliferar. Tudo indica que o enfraquecimento do Estado nacional da
Europa Ocidental é ligeiro, desigual e singular. Em partes do mundo menos desenvolvido,
alguns aspirantes a Estados nacionais também estão fraquejando, mas por razões diferentes,
essencialmente "pré-modernas". Na maior parte do mundo, os Estados nacionais continuam a
amadurecer ou, pelo menos, estão tentando fazê-lo. A Europa não é o futuro do mundo. Os
Estados do mundo são numerosos e continuam variados, tanto em suas estruturas atuais quanto
em suas trajetórias.
Michael Mann. Estados nacionais na Europa e noutros continentes: diversificar, desenvolver, não
morrer. In: Gopal Balakrishnan. Um mapa da nacional. Vera Ribeiro (Trad.). Rio de Janeiro:
Contraponto, 2000, p. 311-4 (com adaptações).
Considerando as relações de sentido e as estruturas linguísticas do texto, julgue o seguinte item.
Não haveria prejuízo para o sentido do texto se a forma verbal "dizem" fosse substituída por
dizemos.
Certo
Errado
28) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
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Texto para o item
Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado nacional. Desde 1945, dizem, sua soberania
foi ultrapassada pelas redes transnacionais de poder, especialmente as do capitalismo global e da
cultura pós-moderna. Alguns pós-modernistas levam mais longe a argumentação, afirmando que
isso põe em risco a certeza e a racionalidade da civilização moderna, entre cujos esteios principais
se insere a noção segura e unidimensional de soberania política absoluta, inserida no conceito de
Estado nacional. No coração histórico da sociedade moderna, a Comunidade Europeia (CE)
supranacional parece dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional vem
fragmentando-se. Ali, tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado nacional, embora,
para essa visão, uma aposentadoria oportuna talvez fosse a metáfora mais adequada. O cientista
político Phillippe Schmitter argumentou que, embora a situação europeia seja singular, seu
progresso para além do Estado nacional tem uma pertinência mais genérica, pois "o contexto
contemporâneo favorece sistematicamente a transformação dos Estados em confederatii,
condominii ou federatii, numa variedade de contextos".
É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas, que trazem à memória algumas
formas mais antigas, como lembra o latim usado por Schmitter. Estas nos obrigam a rever nossas
ideias do que devem ser os Estados contemporâneos e suas inter relações. De fato, nos últimos 25
anos, assistimos a reversões neoliberais e transnacionais de alguns poderes de Estados nacionais.
No entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao longo desse mesmo período recente,
os Estados regularam cada vez mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida e da família. A
regulamentação estatal das relações entre homens e mulheres, da violência familiar, do cuidado
com os filhos, do aborto e de hábitos pessoais que costumavam ser considerados particulares,
como o fumo, continua a crescer. A política estatal de proteção ao consumidor e ao meio
ambiente continua a proliferar. Tudo indica que o enfraquecimento do Estado nacional da
Europa Ocidental é ligeiro, desigual e singular. Em partes do mundo menos desenvolvido,
alguns aspirantes a Estados nacionais também estão fraquejando, mas por razões diferentes,
essencialmente "pré-modernas". Na maior parte do mundo, os Estados nacionais continuam a
amadurecer ou, pelo menos, estão tentando fazê-lo. A Europa não é o futuro do mundo. Os
Estados do mundo são numerosos e continuam variados, tanto em suas estruturas atuais quanto
em suas trajetórias.
Michael Mann. Estados nacionais na Europa e noutros continentes: diversificar, desenvolver, não
morrer. In: Gopal Balakrishnan. Um mapa da nacional. Vera Ribeiro (Trad.). Rio de Janeiro:
Contraponto, 2000, p. 311-4 (com adaptações).
Com relação aos mecanismos de coesão do texto, julgue o item subsequente.
O conector "embora" introduz um conteúdo que, mesmo sendo contrário à proposição contida no
trecho "seu progresso para além do Estado nacional tem uma pertinência mais genérica", não a
invalida.
Certo
Errado
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29) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
Em um momento em que os Estados-nação se dobram diante das forças do mercado, os
dirigentes políticos sonham com estabilidade. Ora, as formas de governo utilizadas pelos
impérios fascinam por sua resistência aos sobressaltos da história, sua plasticidade e sua
capacidade de unir populações diferentes.
Por que nos interessar pela noção de império? Não vivemos hoje em um mundo de Estadosnação? São eles, por exemplo, que têm seus assentos na ONU, com suas bandeiras, seus selos
postais e suas instituições. No entanto, o estudo dos impérios, antigos ou recentes, permite
acessar as raízes do mundo contemporâneo e aprofundar nossa compreensão das modalidades
de organização do poder político, ontem, hoje e − por que não? − amanhã.
O conceito de Estado-nação baseia-se em uma ficção, a da homogeneidade: um povo, um
território, um governo. Os impérios nascem da extensão do poder através do espaço e se
assentam na diversidade: eles governam de maneiras diferentes povos diferentes, sob uma dupla
tensão. Por um lado, a vontade dos líderes políticos de estender seu controle territorial, em um
contexto em que os povos vivem realidades socioculturais variadas, alimenta o expansionismo.
Por outro, o fato de o império absorver povos diferentes faz que alguns de seus componentes
desejem destacar-se do conjunto. Isso explica por que os impérios perduram, racham,
reconfiguram-se e caem.
Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos passados. Trata-se de considerar a
multiplicidade de formas de exercício do poder sobre um dado espaço. Se pudermos considerar a
história como algo diferente da inexorável transição da forma império para a forma Estadonação, talvez possamos apreender o futuro de um ponto de vista mais vasto. E considerar outras
formas de soberania que respondam melhor a um mundo caracterizado ao mesmo tempo pela
desigualdade e pela diversidade.
Jane Burbank e Frederick Cooper. De Roma a Constantinopla, pensar o império para entender o
mundo. In: Le Monde Diplomatique. Brasil, 2011, ano 5, n.º 53, p. 24-5 (com adaptações).
Com relação às estruturas linguísticas e à pontuação do texto, julgue o item a seguir.
Pode-se substituir "diante das" por perante as, sem prejuízo para a correção gramatical ou para o
sentido original do texto.
Certo
Errado

Linguagem
30) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
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Ética e moral: que significam?
(Leonardo Boff)
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa resgatar o sentido originário das palavras.
Ética e moral é a mesma coisa? É e não é.
1. O significado de ética
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que valem para todos,
pois estão ancorados na nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente?
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de regra de ouro, é esse: ―não faças ao
outro o que não queres que te façam a ti". Ou positivamente: ―faça ao outro o que queres que te
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido também pela expressão de Jesus,
testemunhada em todas as religiões: ―ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do amor
universal e incondicional. Quem não quer ser amado? Quem não quer amar? Alguém quer ser
odiado ou ser tratado com fria indiferença? Ninguém.
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado. Toda vida precisa de cuidado. Um
recém-nascido deixado à sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão essencial
que, se bem observarmos, tudo o que fazemos vem acompanhado de cuidado ou falta de
cuidado. Se fazemos com
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos também cuidamos.
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer um
colapso e destruir as condições que permitem o projeto planetário humano. A própria política é
o cuidado para com o bem do povo.
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se nossos pais não fossem solidários conosco
quando nascemos e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de tudo isso. Se na
sociedade não respeitamos as normas coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre ser solidariedade a partir de
baixo, dos últimos e dos que mais sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.
Com-paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o
outro para que nunca se sinta só em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos.
Pertence também à humanidade essencial a capacidade e a vontade de perdoar. Todos somos
falíveis, podemos errar involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar. Perdoar significa não deixar que o
erro e o ódio tenham a última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para que possa
refazer as relações boas.
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o
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imperativo ético de tratá-lo humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível.
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que todos possam se
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa individual de cada pessoa, é também a cidade, o
estado e o planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética. Vejamos agora o que é
moral.
2. O significado de moral
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra.
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a solidariedade e o
perdão. Esse jeito diferente chamamos de moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. Vamos dar
um exemplo. Importante é ter uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja casa habitável.
Assim é com a ética e a moral.
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que nela todos possam caber inclusive a
natureza. Faz-se mister uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras diferentes como os povos organizam a ética,
dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a família, de cuidar das
pessoas e da natureza, de estabelecer os laços de solidariedade entre todos, os estilos de
manifestar o perdão.
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência humana e à preservação da Casa Comum,
a única que temos que é o Planeta Terra.
(Disponível em: http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014)
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho ―Ética é um
conjunto...‖.
Para validar seu argumento no segundo parágrafo do texto, o autor faz uso de todos os
mecanismos listados abaixo, EXCETO:
a) Reescritura de um enunciado.
b) Referência a um discurso já consagrado.
c) O emprego de um experiência pessoal.
d) Perguntas retóricas, voltadas para a reflexão do leitor.

Interpretação de Textos (compreensão)
31) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
35
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Português
Agente da Polícia Civil

Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado nacional. Desde 1945, dizem, sua soberania
foi ultrapassada pelas redes transnacionais de poder, especialmente as do capitalismo global e da
cultura pós-moderna. Alguns pós-modernistas levam mais longe a argumentação, afirmando que
isso põe em risco a certeza e a racionalidade da civilização moderna, entre cujos esteios principais
se insere a noção segura e unidimensional de soberania política absoluta, inserida no conceito de
Estado nacional. No coração histórico da sociedade moderna, a Comunidade Europeia (CE)
supranacional parece dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional vem
fragmentando-se. Ali, tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado nacional, embora,
para essa visão, uma aposentadoria oportuna talvez fosse a metáfora mais adequada. O cientista
político Phillippe Schmitter argumentou que, embora a situação europeia seja singular, seu
progresso para além do Estado nacional tem uma pertinência mais genérica, pois "o contexto
contemporâneo favorece sistematicamente a transformação dos Estados em confederatii,
condominii ou federatii, numa variedade de contextos".
É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas, que trazem à memória algumas
formas mais antigas, como lembra o latim usado por Schmitter. Estas nos obrigam a rever nossas
ideias do que devem ser os Estados contemporâneos e suas inter relações. De fato, nos últimos 25
anos, assistimos a reversões neoliberais e transnacionais de alguns poderes de Estados nacionais.
No entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao longo desse mesmo período recente,
os Estados regularam cada vez mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida e da família. A
regulamentação estatal das relações entre homens e mulheres, da violência familiar, do cuidado
com os filhos, do aborto e de hábitos pessoais que costumavam ser considerados particulares,
como o fumo, continua a crescer. A política estatal de proteção ao consumidor e ao meio
ambiente continua a proliferar. Tudo indica que o enfraquecimento do Estado nacional da
Europa Ocidental é ligeiro, desigual e singular. Em partes do mundo menos desenvolvido,
alguns aspirantes a Estados nacionais também estão fraquejando, mas por razões diferentes,
essencialmente "pré-modernas". Na maior parte do mundo, os Estados nacionais continuam a
amadurecer ou, pelo menos, estão tentando fazê-lo. A Europa não é o futuro do mundo. Os
Estados do mundo são numerosos e continuam variados, tanto em suas estruturas atuais quanto
em suas trajetórias.
Michael Mann. Estados nacionais na Europa e noutros continentes: diversificar, desenvolver, não
morrer. In: Gopal Balakrishnan. Um mapa da nacional. Vera Ribeiro (Trad.). Rio de Janeiro:
Contraponto, 2000, p. 311-4 (com adaptações).
Com relação às ideias do texto, julgue o item.
Verifica-se, desde o início do primeiro parágrafo, a estratégia retórica de defender o argumento
de que o Estado nacional está obsoleto, de modo que o argumento contrário, exposto no segundo
parágrafo, pareça mais consistente.
Certo
Errado
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32) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado nacional. Desde 1945, dizem, sua soberania
foi ultrapassada pelas redes transnacionais de poder, especialmente as do capitalismo global e da
cultura pós-moderna. Alguns pós-modernistas levam mais longe a argumentação, afirmando que
isso põe em risco a certeza e a racionalidade da civilização moderna, entre cujos esteios principais
se insere a noção segura e unidimensional de soberania política absoluta, inserida no conceito de
Estado nacional. No coração histórico da sociedade moderna, a Comunidade Europeia (CE)
supranacional parece dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional vem
fragmentando-se. Ali, tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado nacional, embora,
para essa visão, uma aposentadoria oportuna talvez fosse a metáfora mais adequada. O cientista
político Phillippe Schmitter argumentou que, embora a situação europeia seja singular, seu
progresso para além do Estado nacional tem uma pertinência mais genérica, pois "o contexto
contemporâneo favorece sistematicamente a transformação dos Estados em confederatii,
condominii ou federatii, numa variedade de contextos".
É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas, que trazem à memória algumas
formas mais antigas, como lembra o latim usado por Schmitter. Estas nos obrigam a rever nossas
ideias do que devem ser os Estados contemporâneos e suas inter relações. De fato, nos últimos 25
anos, assistimos a reversões neoliberais e transnacionais de alguns poderes de Estados nacionais.
No entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao longo desse mesmo período recente,
os Estados regularam cada vez mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida e da família. A
regulamentação estatal das relações entre homens e mulheres, da violência familiar, do cuidado
com os filhos, do aborto e de hábitos pessoais que costumavam ser considerados particulares,
como o fumo, continua a crescer. A política estatal de proteção ao consumidor e ao meio
ambiente continua a proliferar. Tudo indica que o enfraquecimento do Estado nacional da
Europa Ocidental é ligeiro, desigual e singular. Em partes do mundo menos desenvolvido,
alguns aspirantes a Estados nacionais também estão fraquejando, mas por razões diferentes,
essencialmente "pré-modernas". Na maior parte do mundo, os Estados nacionais continuam a
amadurecer ou, pelo menos, estão tentando fazê-lo. A Europa não é o futuro do mundo. Os
Estados do mundo são numerosos e continuam variados, tanto em suas estruturas atuais quanto
em suas trajetórias.
Michael Mann. Estados nacionais na Europa e noutros continentes: diversificar, desenvolver, não
morrer. In: Gopal Balakrishnan. Um mapa da nacional. Vera Ribeiro (Trad.). Rio de Janeiro:
Contraponto, 2000, p. 311-4 (com adaptações).
Com relação às ideias do texto, julgue o item.
O raciocínio que se desenvolve do trecho "Ao longo desse mesmo período recente, os Estados
regularam cada vez mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida e da família" para o trecho
"A regulamentação estatal das relações entre homens e mulheres, da violência familiar, do
cuidado com os filhos, do aborto e de hábitos pessoais que costumavam ser considerados
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particulares, como o fumo, continua a crescer" parte de aspectos gerais para particulares.
Certo
Errado
33) CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013
Texto para o item
O respeito às diferentes manifestações culturais é fundamental, ainda mais em um país como o
Brasil, que apresenta tradições e costumes muito variados em todo o seu território. Essa
diversidade é valorizada e preservada por ações da Secretaria da Identidade e da Diversidade
Cultural (SID), criada em 2003 e ligada ao Ministério da Cultura.
Cidadãos de áreas rurais que estejam ligados a atividades culturais e estudantes universitários de
todas as regiões do Brasil, por exemplo, são beneficiados por um dos projetos da SID: as Redes
Culturais. Essas redes abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas
manifestações de cunho artístico. O projeto é guiado por parcerias entre órgãos representativos
do Estado brasileiro e as entidades culturais.
A Rede Cultural da Terra realiza oficinas de capacitação, cultura digital e atividades ligadas às
artes plásticas, cênicas e visuais, à literatura, à música e ao artesanato. Além disso, mapeia a
memória cultural dos trabalhadores do campo. A Rede Cultural dos Estudantes promove eventos
e mostras culturais e artísticas e apoia a criação de Centros Universitários de Cultura e Arte.
Culturas populares e indígenas são outro foco de atenção das políticas de diversidade, havendo
editais públicos de premiação de atividades realizadas ou em andamento, o que democratiza o
acesso a recursos públicos.
O papel da cultura na humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil é discutido em
seminários da SID. Além disso, iniciativas artísticas inovadoras nesse segmento são premiadas
com recursos do Edital Loucos pela Diversidade. Tais ações contribuem para a inclusão e
socializam o direito à criação e à produção cultural.
A participação de toda a sociedade civil na discussão de qualquer política cultural se dá em
reuniões da SID com grupos de trabalho e em seminários, oficinas e fóruns, nos quais são
apresentadas as demandas da população. Com base nesses encontros é que podem ser planejadas
e desenvolvidas ações que permitam o acesso dos cidadãos à cultura e a promoção de suas
manifestações, independentemente de cor, sexo, idade, etnia e orientação sexual.
Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/sobre/cultura/> (com adaptações).
Considerando as ideias e aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item a seguir.
Mantêm-se as informações originais e a correção gramatical do texto caso o primeiro parágrafo
seja assim reescrito: Em 2003, ligada ao Ministério da Cultura, com a finalidade de preservar e de
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valorizar as diferentes manifestações culturais, principalmente no Brasil, que têm tradições e
costumes diversos, foi criada a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural (SID).
Certo
Errado

34) CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013
Texto para o item
O respeito às diferentes manifestações culturais é fundamental, ainda mais em um país como o
Brasil, que apresenta tradições e costumes muito variados em todo o seu território. Essa
diversidade é valorizada e preservada por ações da Secretaria da Identidade e da Diversidade
Cultural (SID), criada em 2003 e ligada ao Ministério da Cultura.
Cidadãos de áreas rurais que estejam ligados a atividades culturais e estudantes universitários de
todas as regiões do Brasil, por exemplo, são beneficiados por um dos projetos da SID: as Redes
Culturais. Essas redes abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas
manifestações de cunho artístico. O projeto é guiado por parcerias entre órgãos representativos
do Estado brasileiro e as entidades culturais.
A Rede Cultural da Terra realiza oficinas de capacitação, cultura digital e atividades ligadas às
artes plásticas, cênicas e visuais, à literatura, à música e ao artesanato. Além disso, mapeia a
memória cultural dos trabalhadores do campo. A Rede Cultural dos Estudantes promove eventos
e mostras culturais e artísticas e apoia a criação de Centros Universitários de Cultura e Arte.
Culturas populares e indígenas são outro foco de atenção das políticas de diversidade, havendo
editais públicos de premiação de atividades realizadas ou em andamento, o que democratiza o
acesso a recursos públicos.
O papel da cultura na humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil é discutido em
seminários da SID. Além disso, iniciativas artísticas inovadoras nesse segmento são premiadas
com recursos do Edital Loucos pela Diversidade. Tais ações contribuem para a inclusão e
socializam o direito à criação e à produção cultural.
A participação de toda a sociedade civil na discussão de qualquer política cultural se dá em
reuniões da SID com grupos de trabalho e em seminários, oficinas e fóruns, nos quais são
apresentadas as demandas da população. Com base nesses encontros é que podem ser planejadas
e desenvolvidas ações que permitam o acesso dos cidadãos à cultura e a promoção de suas
manifestações, independentemente de cor, sexo, idade, etnia e orientação sexual.
Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/sobre/cultura/> (com adaptações).
Considerando as ideias e aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item a seguir.
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A expressão ―Tais ações‖ está empregada em referência à discussão acerca do papel da cultura na
humanização do tratamento psiquiátrico e à premiação a iniciativas artísticas inovadoras nesse
segmento.
Certo
Errado
35) CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013
Texto para o item
O respeito às diferentes manifestações culturais é fundamental, ainda mais em um país como o
Brasil, que apresenta tradições e costumes muito variados em todo o seu território. Essa
diversidade é valorizada e preservada por ações da Secretaria da Identidade e da Diversidade
Cultural (SID), criada em 2003 e ligada ao Ministério da Cultura.
Cidadãos de áreas rurais que estejam ligados a atividades culturais e estudantes universitários de
todas as regiões do Brasil, por exemplo, são beneficiados por um dos projetos da SID: as Redes
Culturais. Essas redes abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas
manifestações de cunho artístico. O projeto é guiado por parcerias entre órgãos representativos
do Estado brasileiro e as entidades culturais.
A Rede Cultural da Terra realiza oficinas de capacitação, cultura digital e atividades ligadas às
artes plásticas, cênicas e visuais, à literatura, à música e ao artesanato. Além disso, mapeia a
memória cultural dos trabalhadores do campo. A Rede Cultural dos Estudantes promove eventos
e mostras culturais e artísticas e apoia a criação de Centros Universitários de Cultura e Arte.
Culturas populares e indígenas são outro foco de atenção das políticas de diversidade, havendo
editais públicos de premiação de atividades realizadas ou em andamento, o que democratiza o
acesso a recursos públicos.
O papel da cultura na humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil é discutido em
seminários da SID. Além disso, iniciativas artísticas inovadoras nesse segmento são premiadas
com recursos do Edital Loucos pela Diversidade. Tais ações contribuem para a inclusão e
socializam o direito à criação e à produção cultural.
A participação de toda a sociedade civil na discussão de qualquer política cultural se dá em
reuniões da SID com grupos de trabalho e em seminários, oficinas e fóruns, nos quais são
apresentadas as demandas da população. Com base nesses encontros é que podem ser planejadas
e desenvolvidas ações que permitam o acesso dos cidadãos à cultura e a promoção de suas
manifestações, independentemente de cor, sexo, idade, etnia e orientação sexual.
Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/sobre/cultura/> (com adaptações).
Considerando as ideias e aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item a seguir.
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O termo ―nesse‖, em ―iniciativas artísticas inovadoras nesse segmento‖, refere-se à Secretaria da
Identidade e da Diversidade Cultural.
Certo
Errado
36) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
Pavio do destino
Sérgio Sampaio
O bandido e o mocinho
São os dois do mesmo ninho
Correm nos estreitos trilhos
Lá no morro dos aflitos
Na Favela do Esqueleto
São filhos do primo pobre
A parcela do silêncio
Que encobre todos os gritos
E vão caminhando juntos
O mocinho e o bandido
De revólver de brinquedo
Porque ainda são meninos
Quem viu o pavio aceso do destino?
Com um pouco mais de idade
E já não são como antes
Depois que uma autoridade
Inventou-lhes um flagrante
Quanto mais escapa o tempo
Dos falsos educandários
Mais a dor é o documento
Que os agride e os separa
Não são mais dois inocentes
Não se falam cara a cara
Quem pode escapar ileso
Do medo e do desatino
Quem viu o pavio aceso do destino?
O tempo é pai de tudo
E surpresa não tem dia
Pode ser que haja no mundo
Outra maior ironia
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O bandido veste a farda
Da suprema segurança
O mocinho agora amarga
Um bando, uma quadrilha
São os dois da mesma safra
Os dois são da mesma ilha
Dois meninos pelo avesso
Dois perdidos Valentinos
Quem viu o pavio aceso do destino?
A respeito dos sentidos do texto de Sérgio Sampaio, que constitui a letra de uma música, julgue o
item seguinte.
O texto, pertencente a um gênero poético, faz um relato biográfico sobre duas crianças em uma
localidade periférica, contrastando a inocência e o ludismo da infância com a aspereza e a ironia
do destino na vida adulta.
Certo
Errado
37) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
Pavio do destino
Sérgio Sampaio
O bandido e o mocinho
São os dois do mesmo ninho
Correm nos estreitos trilhos
Lá no morro dos aflitos
Na Favela do Esqueleto
São filhos do primo pobre
A parcela do silêncio
Que encobre todos os gritos
E vão caminhando juntos
O mocinho e o bandido
De revólver de brinquedo
Porque ainda são meninos
Quem viu o pavio aceso do destino?
Com um pouco mais de idade
E já não são como antes
Depois que uma autoridade
Inventou-lhes um flagrante
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Quanto mais escapa o tempo
Dos falsos educandários
Mais a dor é o documento
Que os agride e os separa
Não são mais dois inocentes
Não se falam cara a cara
Quem pode escapar ileso
Do medo e do desatino
Quem viu o pavio aceso do destino?
O tempo é pai de tudo
E surpresa não tem dia
Pode ser que haja no mundo
Outra maior ironia
O bandido veste a farda
Da suprema segurança
O mocinho agora amarga
Um bando, uma quadrilha
São os dois da mesma safra
Os dois são da mesma ilha
Dois meninos pelo avesso
Dois perdidos Valentinos
Quem viu o pavio aceso do destino?
Acerca de aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir.
O termo ―amarga‖ corresponde a uma característica que, no texto, qualifica ―quadrilha‖ .
Certo
Errado
38) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) aponta
redução de 39% nos casos de roubo com restrição de liberdade, o famoso sequestro-relâmpago,
ocorridos entre 1.º de janeiro e 31 de agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do
ano passado — foram 520 ocorrências em 2012 e 316 em 2013.
Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro-relâmpago em todo o DF, o que
representa redução de 32% do número de ocorrências dessa natureza criminal em relação ao
mesmo mês de 2012, período em que 57 casos foram registrados. Entre as 39 vítimas, 11 foram
abordadas no Plano Piloto, região que lidera a classificação de casos, seguida pela região
administrativa de Taguatinga, com oito ocorrências. Segundo a SSP, o cenário é diferente daquele
do mês de julho, em que Ceilândia e Gama tinham o maior número de casos. ―38% dos crimes
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foram cometidos nos fins de semana, no período da noite, e quase 70% das vítimas eram do sexo
masculino, o que mostra que a escolha da vítima é baseada no princípio da oportunidade e
aleatória, não em função do gênero.‖
Ao todo, 82% das vítimas (32 pessoas) estavam sozinhas no momento da abordagem dos
bandidos, por isso as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados,
entre os quais, não estacionar em locais escuros e distantes, não ficar dentro de carros
estacionados e redobrar a atenção ao sair de residências, centros comerciais e outros locais.
DF registra 316 ocorrências de sequestro-relâmpago nos primeiros oito meses deste ano. R7,
6/9/2013. Internet: <http://noticias.r7.com> (com adaptações).
Julgue o próximo item, relativo ao sentido e aos aspectos linguísticos do texto acima.
Infere-se do texto que, em agosto, Plano Piloto e Taguatinga eram as localidades com os mais
altos índices de criminalidade no DF, situação inversa à de julho, quando as regiões de maior
periculosidade eram Ceilândia e Gama.
Certo
Errado
39) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Leia o texto para responder à questão.
Ficção universitária
Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem elementos para que
tentemos desfazer o mito, que consta da Constituição, de que pesquisa e ensino são
indissociáveis.
É claro que universidades que fazem pesquisa tendem a reunir a nata dos especialistas, produzir
mais inovação e atrair os alunos mais qualificados, tornando-se assim instituições que se
destacam também no ensino. O Ranking Universitário mostra essa correlação de forma cristalina:
das 20 universidades mais bem avaliadas em termos de ensino, 15 lideram no quesito pesquisa (e
as demais estão relativamente bem posicionadas). Das 20 que saem à frente em inovação, 15
encabeçam também a pesquisa.
Daí não decorre que só quem pesquisa, atividade estupidamente cara, seja capaz de ensinar. O
gasto médio anual por aluno numa das três universidades estaduais paulistas, aí embutidas
todas as despesas que contribuem direta e indiretamente para a boa pesquisa, incluindo inativos
e aportes de Fapesp, CNPq e Capes, é de R$ 46 mil (dados de 2008). Ora, um aluno do ProUni
custa ao governo algo em torno de R$ 1.000 por ano em renúncias fiscais.
Não é preciso ser um gênio da aritmética para perceber que o país não dispõe de recursos para
colocar os quase sete milhões de universitários em instituições com o padrão de investimento das
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estaduais paulistas.
E o Brasil precisa aumentar rapidamente sua população universitária. Nossa taxa bruta de
escolarização no nível superior beira os 30%, contra 59% do Chile e 63% do Uruguai. Isso para
não mencionar países desenvolvidos como EUA (89%) e Finlândia (92%).
Em vez de insistir na ficção constitucional de que todas as universidades do país precisam
dedicar-se à pesquisa, faria mais sentido aceitar o mundo como ele é e distinguir entre
instituições de elite voltadas para a produção de conhecimento e as que se destinam a difundi-lo.
O Brasil tem necessidade de ambas.
(Hélio Schwartsman. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br, 10.09.2013. Adaptado)
Segundo a opinião do autor do texto,
a) o Brasil precisa deixar de investir na formação de pesquisadores, pois os custos para manter a
excelência dos cursos são muito elevados.
b) as universidades que fazem pesquisa perderam a capacidade de produzir inovação, e
deixaram de atrair os alunos mais qualificados.
c) os novos rumos do ensino demonstram a necessidade de se desfazer o mito de que pesquisa e
ensino podem ser separados um do outro.
d) no Brasil, instituições voltadas para a produção de conhecimento devem ser distinguidas das
destinadas a difundi-lo, e ambas são necessárias.
e) apesar do alto custo, apenas as universidades em que os alunos são também pesquisadores
formam profissionais qualificados para ensinar.

40) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Leia o texto para responder à questão.
Ficção universitária
Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem elementos para que
tentemos desfazer o mito, que consta da Constituição, de que pesquisa e ensino são
indissociáveis.
É claro que universidades que fazem pesquisa tendem a reunir a nata dos especialistas, produzir
mais inovação e atrair os alunos mais qualificados, tornando-se assim instituições que se
destacam também no ensino. O Ranking Universitário mostra essa correlação de forma cristalina:
das 20 universidades mais bem avaliadas em termos de ensino, 15 lideram no quesito pesquisa (e
as demais estão relativamente bem posicionadas). Das 20 que saem à frente em inovação, 15
encabeçam também a pesquisa.
Daí não decorre que só quem pesquisa, atividade estupidamente cara, seja capaz de ensinar. O
gasto médio anual por aluno numa das três universidades estaduais paulistas, aí embutidas
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todas as despesas que contribuem direta e indiretamente para a boa pesquisa, incluindo inativos
e aportes de Fapesp, CNPq e Capes, é de R$ 46 mil (dados de 2008). Ora, um aluno do ProUni
custa ao governo algo em torno de R$ 1.000 por ano em renúncias fiscais.
Não é preciso ser um gênio da aritmética para perceber que o país não dispõe de recursos para
colocar os quase sete milhões de universitários em instituições com o padrão de investimento das
estaduais paulistas.
E o Brasil precisa aumentar rapidamente sua população universitária. Nossa taxa bruta de
escolarização no nível superior beira os 30%, contra 59% do Chile e 63% do Uruguai. Isso para
não mencionar países desenvolvidos como EUA (89%) e Finlândia (92%).
Em vez de insistir na ficção constitucional de que todas as universidades do país precisam
dedicar-se à pesquisa, faria mais sentido aceitar o mundo como ele é e distinguir entre
instituições de elite voltadas para a produção de conhecimento e as que se destinam a difundi-lo.
O Brasil tem necessidade de ambas.
(Hélio Schwartsman. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br, 10.09.2013. Adaptado)
Releia os seguintes trechos do primeiro e do último parágrafos do texto.
Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem elementos para que
tentemos desfazer o mito, que consta da Constituição, de que pesquisa e ensino são
indissociáveis.
Em vez de insistir na ficção constitucional de que todas as universidades do país precisam
dedicar-se à pesquisa, faria mais sentido aceitar o mundo como ele é...
Os termos mito e ficção, em destaque nos trechos, foram utilizados pelo autor para enfatizar sua
opinião, conforme argumentos apresentados no texto, de que o princípio constitucional que
determina que todas as universidades brasileiras devem se dedicar à pesquisa
a) atende plenamente a realidade das necessidades do Brasil.
b) é razoável, no tocante à realidade das necessidades do Brasil.
c) é pertinente, tendo em vista a realidade das necessidades do Brasil.
d) não desconsidera a realidade das necessidades do Brasil.
e) não reflete a realidade das necessidades do Brasil.
41) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Leia a tira para responder à questão.
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(http://blogdoxandro.blogspot.com.br. Acesso em 20.05.2014. Adaptado)
Considerando-se o sentido do termo egocêntricas, em destaque no primeiro quadrinho, é correto
concluir, a partir da leitura da tira, que a indignação demonstrada pelo garoto
a) não se justifica, pois é equivocado qualificar as pessoas como egocêntricas apenas pelo fato de
elas pensarem essencialmente em si próprias.
b) justifica-se, pois de fato ele acerta ao caracterizar como egocêntricas as pessoas que se
esquecem de si próprias para pensar essencialmente nos outros.
c) justifica-se, já que, ao defender que as pessoas deveriam pensar mais nele, dá um exemplo de
postura que se opõe à das pessoas egocêntricas.
d) não se justifica, pois ele erra generalizando as pessoas como egocêntricas, enquanto ele
próprio, ao pretender que pensem mais nele, adota uma postura diferente.
e) não se justifica, pois, ao defender que as pessoas deveriam ser mais centradas nele, ele adota
precisamente a postura egocêntrica que critica.
47
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Português
Agente da Polícia Civil

42) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Texto 1:
Ética e moral: que significam?
(Leonardo Boff)
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa resgatar o sentido originário das palavras.
Ética e moral é a mesma coisa? É e não é.
1. O significado de ética
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que valem para todos,
pois estão ancorados na nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente?
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de regra de ouro, é esse: ―não faças ao
outro o que não queres que te façam a ti". Ou positivamente: ―faça ao outro o que queres que te
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido também pela expressão de Jesus,
testemunhada em todas as religiões: ―ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do amor
universal e incondicional. Quem não quer ser amado? Quem não quer amar? Alguém quer ser
odiado ou ser tratado com fria indiferença? Ninguém.
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado. Toda vida precisa de cuidado. Um
recém-nascido deixado à sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão essencial
que, se bem observarmos, tudo o que fazemos vem acompanhado de cuidado ou falta de
cuidado. Se fazemos com
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos também cuidamos.
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer um
colapso e destruir as condições que permitem o projeto planetário humano. A própria política é
o cuidado para com o bem do povo.
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se nossos pais não fossem solidários conosco
quando nascemos e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de tudo isso. Se na
sociedade não respeitamos as normas coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre ser solidariedade a partir de
baixo, dos últimos e dos que mais sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.
Com-paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o
outro para que nunca se sinta só em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos.
Pertence também à humanidade essencial a capacidade e a vontade de perdoar. Todos somos
falíveis, podemos errar involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar. Perdoar significa não deixar que o
erro e o ódio tenham a última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para que possa
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refazer as relações boas.
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o
imperativo ético de tratá-lo humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível.
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que todos possam se
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa individual de cada pessoa, é também a cidade, o
estado e o planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética. Vejamos agora o que é
moral.
2. O significado de moral
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra.
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a solidariedade e o
perdão. Esse jeito diferente chamamos de moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. Vamos dar
um exemplo. Importante é ter uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja casa habitável.
Assim é com a ética e a moral.
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que nela todos possam caber inclusive a
natureza. Faz-se mister uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras diferentes como os povos organizam a ética,
dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a família, de cuidar das
pessoas e da natureza, de estabelecer os laços de solidariedade entre todos, os estilos de
manifestar o perdão.
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência humana e à preservação da Casa Comum,
a única que temos que é o Planeta Terra.
(Disponível em: http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014)
Texto 2:
O texto abaixo é um fragmento da letra da música ―Na Moral‖, da banda Cidade Negra.
―Há de se respeitar a minha moral
O meu visual
E tudo que eu digo
Pra alguém me escutar
Mesmo a tal cibernética
..........
Ah, ah, ah, ah, e ser imortal
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Não é natural
Eu não sou capacho
Eu sei os meus passos
Pra não vacilar
..........
É que eu insisto transparecer
No que eu acredito,
Sem ressentimentos.
E há tanta gente pra convencer
E que sei que sentem
O mesmo o que eu sinto.‖
Sobre a ideia de ―moral‖ representada na música, é correto afirmar que:
a) nega o conceito de ―moral‖ apresentado por Leonardo Boff.
b) se aproxima do conceito de ―moral‖ apresentado por Leonardo Boff.
c) retifica o conceito de ―moral‖ apresentado por Leonardo Boff.
d) inviabiliza o conceito de ―moral‖ apresentado por Leonardo Boff.
43) CESPE - Ag Pol (PC PE)/PC PE/2016
Texto CG1A01AAA
O crime organizado não é um fenômeno recente. Encontramos indícios dele nos grandes grupos
contrabandistas do antigo regime na Europa, nas atividades dos piratas e corsários e nas grandes
redes de receptação da Inglaterra do século XVIII. A diferença dos nossos dias é que as
organizações criminosas se tornaram mais precisas, mais profissionais.
Um erro na análise do fenômeno é a suposição de que tudo é crime organizado. Mesmo quando
se trata de uma pequena apreensão de crack em um local remoto, alguns órgãos da imprensa
falam em crime organizado. Em muitos casos, o varejo do tráfico é um dos crimes mais
desorganizados que existe. É praticado por um usuário que compra de alguém umas poucas
pedras de crack e fuma a metade. Ele não tem chefe, parceiros, nem capital de giro. Possui apenas
a necessidade de suprir o vício. No outro extremo, fica o grande traficante, muitas vezes um
indivíduo que nem mesmo vê a droga. Só utiliza seu dinheiro para financiar o tráfico ou seus
contatos para facilitar as transações. A organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas
fica, na maior parte das vezes, entre esses dois extremos. É constituída de pequenos e médios
traficantes e uns poucos traficantes de grande porte.
Nas outras atividades criminosas, a situação é a mesma. O crime pode ser praticado por um
indivíduo, uma quadrilha ou uma organização. Portanto, não é a modalidade do crime que
identifica a existência de crime organizado.
Guaracy Mingardi. Inteligência policial e crime organizado. In: Renato Sérgio de Lima e Liana de
Paula (Orgs.). Segurança pública e violência: o Estado está cumprindo seu papel? São Paulo:
Contexto, 2006, p. 42 (com adaptações).
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De acordo com o texto CG1A01AAA,
a) poucas são as modalidades de crime que podem ser tipificadas como crime organizado.
b) nem sempre o que o senso comum supõe ser crime organizado é de fato crime organizado.
c) há registros da associação de pessoas para o cometimento de crimes desde a Antiguidade.
d) as primeiras organizações criminosas estruturavam-se de modo totalmente impreciso e
amador, em comparação com as organizações criminosas da atualidade.
e) o conceito da expressão crime organizado foi distorcido porque a imprensa passou a empregála para tratar de qualquer crime que envolva entorpecentes.
44) CESPE - Ag Pol (PC PE)/PC PE/2016
Texto CG1A01BBB
Não são muitas as experiências exitosas de políticas públicas de redução de homicídios no Brasil
nos últimos vinte anos, e poucas são aquelas que tiveram continuidade. O Pacto pela Vida,
política de segurança pública implantada no estado de Pernambuco em 2007, é identificado como
uma política pública exitosa.
O Pacto Pela Vida é um programa do governo do estado de Pernambuco que visa à redução da
criminalidade e ao controle da violência. A decisão ou vontade política de eleger a segurança
pública como prioridade é o primeiro marco que se deve destacar quando se pensa em recuperar
a memória dessa política, sobretudo quando se considera o fato de que o tema da segurança
pública, no Brasil, tem sido historicamente negligenciado. Muitas autoridades públicas não só
evitam associar-se ao assunto como também o tratam de modo simplista, como uma que diz
respeito apenas à polícia.
O Pacto pela Vida, entendido como um grande concerto de ações com o objetivo de reduzir a
violência e, em especial, os crimes contra a vida, foi apresentado à sociedade no início do mês de
maio de 2007. Em seu bojo, foram estabelecidos os principais valores que orientaram a construção
da política de segurança, a prioridade do combate aos crimes violentos letais intencionais e a
meta de reduzir em 12% ao ano, em Pernambuco, a taxa desses crimes.
Desse modo, definiu-se, no estado, um novo paradigma de segurança pública, que se baseou na
consolidação dos valores descritos acima (que estavam em disputa tanto do ponto de vista
institucional quanto da sociedade), no estabelecimento de prioridades básicas (como o foco na
redução dos crimes contra a vida) e no intenso debate com a sociedade civil. A implementação do
Pacto Pela Vida foi responsável pela diminuição de quase 40% dos homicídios no estado entre
janeiro de 2007 e junho de 2013.
José Luiz Ratton et al. O Pacto Pela Vida e a redução de homicídios em Pernambuco. Rio de
Janeiro: Instituto Igarapé, 2014. Internet: <https://igarape.org.br> (com adaptações).
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O Pacto pela Vida é caracterizado no texto CG1A01BBB como uma política exitosa porque
a) teve como objetivos a redução da criminalidade e o controle da violência no estado de
Pernambuco.
b) tratou a da violência como um problema social complexo e inaugurou uma estratégia de
contenção desse problema compatível com sua complexidade.
c) definiu, no estado de Pernambuco, um novo paradigma de segurança pública, embasado em
uma rede de ações de combate e de repressão à violência.
d) foi fruto de um plano acertado que elegeu a área da segurança pública como prioridade.
e) resultou em uma redução visível no número de crimes contra a vida no estado de
Pernambuco.
45) COPS UEL - Esc Pol (PC PR)/PC PR/2010
Leia o texto a seguir e responda à questão.
Investigação criminal e sua necessária releitura Carlos Roberto Mariath · Brasília (DF) · 8/4/2009
As aventuras vividas por policiais criados na ficção de escritores e roteiristas de cinema
perpetuaram no imaginário coletivo que a investigação criminal é uma espécie de quebra-cabeças
em que somente aquele que possui o famoso ―faro‖ ou ―tino‖ policial será capaz de revelar o
verdadeiro autor de um crime. No mundo real, os exemplos da literatura especializada orbitam
recorrentemente em torno de crimes que deixam vestígios, mormente do homicídio, afinal tal
delito era (e ainda é) um afronte ao nosso bem mais precioso: a vida.
O crime é um fenômeno ocorrido no passado. A partir de sua notícia, os investigadores passam a
diligenciar na busca de provas de fatos pretéritos, distantes. Porém, o mundo, a sociedade e, por
seu turno, os crimes e as maneiras de se cometê-los evoluíram.

O avanço tecnológico, a globalização e a facilidade de comunicação, de transmissão de dados e
de transporte incrementaram a organização de pessoas em redes (em grupos), as quais passaram
a se estruturar como verdadeiras empresas na busca de auferirem vantagens ilícitas.
O crime, antes um fenômeno pretérito, ganha dinamismo, tratando-se do somatório de condutas
latentes que estão em constante movimento. Ademais, passa a ser perpetrado sem um ponto de
contato visível entre seus ―verdadeiros‖ autores e a materialidade. Geralmente, aqueles que têm
vínculo direto com esta última (e que são presos) são a peça descartável (mais débil) da
engrenagem.
Nesse contexto, o grau de complexidade de condutas perpetradas por esses grupos, estruturados
e voltados à prática de crimes que ocorrem de forma velada, sob o manto e a aparência de uma
pretensa legalidade e que, normalmente, contam com a participação de agentes públicos e
políticos, impõe a utilização de técnicas especiais de investigação.
De outro lado, em que pese a excelência dessas novas ferramentas investigativas, o incremento
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da investigação criminal e a qualidade das provas colhidas somente ocorrerão quando os crimes
passarem a ser enfrentados pela integração (cooperação mútua e troca de informações) dos
(entre) órgãos estatais voltados à identificação, à prevenção e à repressão da criminalidade.
(Disponivel
em:
<www.forumsegurança.org.br/investigação-criminal-e-sua-necessariareleitura>. Acesso em 25 dez. 2009.)
Com base no texto, é correto afirmar:
a) Para o autor, a tecnologia permite modernizar as empresas.
b) No contexto atual, a investigação criminal pressupõe o conhecimento da história de suas
técnicas.
c) O autor considera que o crime é um fenômeno estático, composto por condutas previsíveis.
d) O autor dá uma opinião pessoal sobre aos rumos da investigação criminal.
e) Hoje em dia, a troca de informações torna a investigação criminal mais morosa.
46) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
Leia com atenção o texto a seguir, para resolver a questão.
Ética Profissional e relações sociais
O varredor de rua que se preocupa em limpar o canal de escoamento de água da chuva, o
auxiliar de almoxarifado que verifica se não há umidade no local destinado para colocar caixas
de alimentos, o médico cirurgião que confere as suturas nos tecidos internos antes de completar a
cirurgia, a atendente do asilo que se preocupa com a limpeza de uma senhora idosa após ir ao
banheiro, o contador que impede uma fraude ou desfalque, ou que não maquia o balanço de uma
empresa, o engenheiro que utiliza o material mais indicado para a construção de uma ponte,
todos estão agindo de forma eticamente correta em suas profissões, ao fazerem o que não é visto,
ao fazerem aquilo que, alguém descobrindo, não saberá quem fez, mas que estão preocupados,
mais do que com os deveres profissionais, com as pessoas.
As leis de cada profissão são elaboradas com o objetivo de proteger os profissionais, a categoria
como um todo e as pessoas que dependem daquele profissional, mas há muitos aspectos não
previstos especificamente e que fazem parte do comprometimento do profissional em ser
eticamente correto, aquele que, independente de receber elogios, faz a coisa certa.
GLOCK, R.S.; GOLDIM, J.R. Ética profissional é compromisso social. Mundo Jovem (PUCRS,
Porto Alegre.) 2003; XLI (335): 2-3.
Os autores do Texto defendem que ser ético é
a) cumprir apenas as atribuições profissionais já estabelecidas.
b) efetuar suas atividades sem se preocupar com o todo.
c) notificar cada uma de suas ações que contribuem para o sucesso do trabalho.
d) realizar ações que nem sempre serão reconhecidas.
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Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto.
47) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
Em um momento em que os Estados-nação se dobram diante das forças do mercado, os
dirigentes políticos sonham com estabilidade. Ora, as formas de governo utilizadas pelos
impérios fascinam por sua resistência aos sobressaltos da história, sua plasticidade e sua
capacidade de unir populações diferentes.
Por que nos interessar pela noção de império? Não vivemos hoje em um mundo de Estadosnação? São eles, por exemplo, que têm seus assentos na ONU, com suas bandeiras, seus selos
postais e suas instituições. No entanto, o estudo dos impérios, antigos ou recentes, permite
acessar as raízes do mundo contemporâneo e aprofundar nossa compreensão das modalidades
de organização do poder político, ontem, hoje e − por que não? − amanhã.
O conceito de Estado-nação baseia-se em uma ficção, a da homogeneidade: um povo, um
território, um governo. Os impérios nascem da extensão do poder através do espaço e se
assentam na diversidade: eles governam de maneiras diferentes povos diferentes, sob uma dupla
tensão. Por um lado, a vontade dos líderes políticos de estender seu controle territorial, em um
contexto em que os povos vivem realidades socioculturais variadas, alimenta o expansionismo.
Por outro, o fato de o império absorver povos diferentes faz que alguns de seus componentes
desejem destacar-se do conjunto. Isso explica por que os impérios perduram, racham,
reconfiguram-se e caem.
Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos passados. Trata-se de considerar a
multiplicidade de formas de exercício do poder sobre um dado espaço. Se pudermos considerar a
história como algo diferente da inexorável transição da forma império para a forma Estadonação, talvez possamos apreender o futuro de um ponto de vista mais vasto. E considerar outras
formas de soberania que respondam melhor a um mundo caracterizado ao mesmo tempo pela
desigualdade e pela diversidade.
Jane Burbank e Frederick Cooper. De Roma a Constantinopla, pensar o império para entender o
mundo. In: Le Monde Diplomatique. Brasil, 2011, ano 5, n.º 53, p. 24-5 (com adaptações).
No item a seguir, é apresentada proposta de reescrita do trecho "No entanto, o estudo dos
impérios, antigos ou recentes, permite acessar as raízes do mundo contemporâneo e aprofundar
nossa compreensão das modalidades de organização do poder político". Julgue-o com relação à
correção gramatical.
O estudo dos impérios, porém, sejam eles antigos, sejam recentes, permite chegarmos às raízes do
mundo atual e tornarmos mais profunda nossa compreensão das formas de organização do
poder político.
Certo
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Errado
48) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
Em um momento em que os Estados-nação se dobram diante das forças do mercado, os
dirigentes políticos sonham com estabilidade. Ora, as formas de governo utilizadas pelos
impérios fascinam por sua resistência aos sobressaltos da história, sua plasticidade e sua
capacidade de unir populações diferentes.
Por que nos interessar pela noção de império? Não vivemos hoje em um mundo de Estadosnação? São eles, por exemplo, que têm seus assentos na ONU, com suas bandeiras, seus selos
postais e suas instituições. No entanto, o estudo dos impérios, antigos ou recentes, permite
acessar as raízes do mundo contemporâneo e aprofundar nossa compreensão das modalidades
de organização do poder político, ontem, hoje e − por que não? − amanhã.
O conceito de Estado-nação baseia-se em uma ficção, a da homogeneidade: um povo, um
território, um governo. Os impérios nascem da extensão do poder através do espaço e se
assentam na diversidade: eles governam de maneiras diferentes povos diferentes, sob uma dupla
tensão. Por um lado, a vontade dos líderes políticos de estender seu controle territorial, em um
contexto em que os povos vivem realidades socioculturais variadas, alimenta o expansionismo.
Por outro, o fato de o império absorver povos diferentes faz que alguns de seus componentes
desejem destacar-se do conjunto. Isso explica por que os impérios perduram, racham,
reconfiguram-se e caem.
Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos passados. Trata-se de considerar a
multiplicidade de formas de exercício do poder sobre um dado espaço. Se pudermos considerar a
história como algo diferente da inexorável transição da forma império para a forma Estadonação, talvez possamos apreender o futuro de um ponto de vista mais vasto. E considerar outras
formas de soberania que respondam melhor a um mundo caracterizado ao mesmo tempo pela
desigualdade e pela diversidade.
Jane Burbank e Frederick Cooper. De Roma a Constantinopla, pensar o império para entender o
mundo. In: Le Monde Diplomatique. Brasil, 2011, ano 5, n.º 53, p. 24-5 (com adaptações).
No item a seguir, é apresentada proposta de reescrita do trecho "No entanto, o estudo dos
impérios, antigos ou recentes, permite acessar as raízes do mundo contemporâneo e aprofundar
nossa compreensão das modalidades de organização do poder político". Julgue-o com relação à
correção gramatical.
Contudo, estudar os impérios, antigos ou recentes, proporciona-nos o acesso às raízes do mundo
contemporâneo e leva-nos à aprofundar a compreensão dos modos conforme aos quais organizase o poder político.
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Certo
Errado
49) CESPE - Ag Pol (PC PE)/PC PE/2016
Texto CG1A01AAA
O crime organizado não é um fenômeno recente. Encontramos indícios dele nos grandes grupos
contrabandistas do antigo regime na Europa, nas atividades dos piratas e corsários e nas grandes
redes de receptação da Inglaterra do século XVIII. A diferença dos nossos dias é que as
organizações criminosas se tornaram mais precisas, mais profissionais.
Um erro na análise do fenômeno é a suposição de que tudo é crime organizado. Mesmo quando
se trata de uma pequena apreensão de crack em um local remoto(b), alguns órgãos da imprensa
falam em crime organizado. Em muitos casos, o varejo do tráfico é um dos crimes mais
desorganizados que existe.(c) É praticado por um usuário que compra de alguém umas poucas
pedras de crack e fuma a metade. Ele não tem chefe, parceiros, nem capital de giro. Possui apenas
a necessidade de suprir o vício. No outro extremo, fica o grande traficante, muitas vezes um
indivíduo que nem mesmo vê a droga(d). Só utiliza seu dinheiro para financiar o tráfico ou seus
contatos para facilitar as transações(e). A organização criminosa envolvida com o tráfico de
drogas fica, na maior parte das vezes, entre esses dois extremos. É constituída de pequenos e
médios traficantes e uns poucos traficantes de grande porte.
Nas outras atividades criminosas, a situação é a mesma. O crime pode ser praticado por um
indivíduo, uma quadrilha ou uma organização(a). Portanto, não é a modalidade do crime que
identifica a existência de crime organizado.
Guaracy Mingardi. Inteligência policial e crime organizado. In: Renato Sérgio de Lima e Liana de
Paula (Orgs.). Segurança pública e violência: o Estado está cumprindo seu papel? São Paulo:
Contexto, 2006, p. 42 (com adaptações).
Em cada uma das opções a seguir, é apresentado um trecho do texto CG1A01AAA, seguido de
uma proposta de reescritura. Assinale a opção em que a reescritura proposta mantém a correção
gramatical do texto e o sentido original do trecho.
a) ―O crime pode ser praticado por um indivíduo, uma quadrilha ou uma organização‖: O crime
ser praticado por um indivíduo, uma quadrilha ou uma organização é permitido
b) ―Mesmo quando se trata de uma pequena apreensão de crack em um local remoto‖: Ainda
que trata-se de uma pequena apreensão de crack em um local distante
c) ―o varejo do tráfico é um dos crimes mais desorganizados que existe‖: o varejo do tráfico é um
dos crimes mais desorganizados que existem
d) ―muitas vezes um indivíduo que nem mesmo vê a droga‖: muitas vezes um indivíduo que se
quer enxerga a droga
e) ―Só utiliza seu dinheiro para financiar o tráfico ou seus contatos para facilitar as transações‖:
Só utiliza seu dinheiro ou seus contatos para financiar o tráfico ou para facilitar as transações
56
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Português
Agente da Polícia Civil

50) CESPE - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2016
Texto CB1A2AAA
Em linhas gerais, há na literatura econômica duas explicações para a educação ser tida como um
fator de redução da criminalidade. A primeira é que a educação muda as preferências
intertemporais, levando o indivíduo a ter menos preferência pelo presente e a valorizar mais o
futuro, isto é, a ter aversão a riscos e a ter mais paciência. A segunda explicação é que a educação
contribui para o combate à criminalidade porque ensina valores morais, tais como disciplina e
cooperação, tornando o indivíduo menos suscetível a praticar atos violentos e crimes.
Há outras razões pelas quais se podem associar educação e redução da criminalidade. Quanto
maior o nível de escolaridade do indivíduo, maior será para ele o retorno do trabalho lícito (isto
é, o salário), e isso eleva o custo de oportunidade de se cometer crime. Além disso, há uma
relacionada à possibilidade do estado de dependência do crime: a probabilidade de se cometerem
crimes no presente está relacionada à quantidade de crimes que já se cometeram. Dessa forma,
manter as crianças na escola, ocupadas durante o dia, contribuiria a longo prazo para a redução
da criminalidade. Acredita-se, por essa razão, que haja uma relação entre maior nível de
escolaridade e redução da criminalidade. A criminalidade é uma externalidade negativa com
enormes custos sociais e, se a educação consegue diminuir a violência, o retorno social pode ser
ainda maior que o retorno privado.
R. A. Duenhas, F. O. Gonçalves e E. Gelinski Jr. Educação, segurança pública e violência nos
municípios brasileiros: uma análise de painel dinâmico de dados. UEPG Ci. Soc. Apl., Ponta
Grossa, 22 (2):179-91, jul.-dez./2014. Internet: <www.revistas2.uepg.br> (com adaptações).
Nas opções a seguir, constam propostas de reescrita do trecho ―Há outras razões pelas quais se
podem associar educação e redução da
criminalidade.‖ Assinale a opção em que a proposta apresentada mantém o sentido original, a
formalidade e a correção gramatical do texto CB1A2AAA.
a) Outras razões existem porque é plausível associar educação e redução da criminalidade.
b) Existe outras razões em que é possível associar educação e redução da criminalidade.
c) Há outras razões em quais pode se associar educação à redução da criminalidade.
d) Existem outras razões por que é possível associar educação e redução da criminalidade.
e) Tem outras razões que é possível associar educação e redução da criminalidade.

Partícula "se"
51) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
Sobre a função do pronome ―SE‖, NÃO está correto o que se afirma em:
a) A mulher feriu-se com a faca. (Pronome reflexivo).
b) Não se atreva a desafiar a autoridade. (Pronome integrante de verbo).
c) Trata-se de idosos. (Pronome apassivador).
d) Vive-se melhor nas montanhas. (Índice de indeterminação do sujeito)
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Vocábulo "como"
52) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Ética e moral: que significam?
(Leonardo Boff)
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa resgatar o sentido originário das palavras.
Ética e moral é a mesma coisa? É e não é.
1. O significado de ética
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que valem para todos,
pois estão ancorados na nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente?
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de regra de ouro, é esse: ―não faças ao
outro o que não queres que te façam a ti". Ou positivamente: ―faça ao outro o que queres que te
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido também pela expressão de Jesus,
testemunhada em todas as religiões: ―ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do amor
universal e incondicional. Quem não quer ser amado? Quem não quer amar? Alguém quer ser
odiado ou ser tratado com fria indiferença? Ninguém.
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado. Toda vida precisa de cuidado. Um
recém-nascido deixado à sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão essencial
que, se bem observarmos, tudo o que fazemos vem acompanhado de cuidado ou falta de
cuidado. Se fazemos com
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos também cuidamos.
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer um
colapso e destruir as condições que permitem o projeto planetário humano. A própria política é
o cuidado para com o bem do povo.
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se nossos pais não fossem solidários conosco
quando nascemos e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de tudo isso. Se na
sociedade não respeitamos as normas coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre ser solidariedade a partir de
baixo, dos últimos e dos que mais sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.
Com-paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o
outro para que nunca se sinta só em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos.
Pertence também à humanidade essencial a capacidade e a vontade de perdoar. Todos somos
falíveis, podemos errar involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar. Perdoar significa não deixar que o
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erro e o ódio tenham a última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para que possa
refazer as relações boas.
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o
imperativo ético de tratá-lo humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível.
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que todos possam se
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa individual de cada pessoa, é também a cidade, o
estado e o planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética. Vejamos agora o que é
moral.
2. O significado de moral
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra.
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a solidariedade e o
perdão. Esse jeito diferente chamamos de moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. Vamos dar
um exemplo. Importante é ter uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja casa habitável.
Assim é com a ética e a moral.
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que nela todos possam caber inclusive a
natureza. Faz-se mister uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras diferentes como os povos organizam a ética,
dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a família, de cuidar das
pessoas e da natureza, de estabelecer os laços de solidariedade entre todos, os estilos de
manifestar o perdão.
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência humana e à preservação da Casa Comum,
a única que temos que é o Planeta Terra.
(Disponível em: http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014)
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho ―Ética é um
conjunto...‖.
Em ―Como gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.‖ (6°§), a conjunção
―como‖ assume o valor semântico de:
a) Oposição
b) Causa
c) Conclusão
d) Conseqüência
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53) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Leia o texto para responder à questão.
Nova lei seca põe fim à brecha do bafômetro,
mas depende de tribunais
Rosanne D‘Agostino
As novas regras que endurecem a Lei Seca devem acabar com a brecha usada por muitos
motoristas para fugir de punição. Segundo especialistas, recusar o bafômetro não vai mais
impedir o processo criminal, mas há críticas à ―subjetividade‖ do texto.
Para advogados, a lei aumenta o poder da autoridade policial de dizer quem está embriagado, e,
para defensores da tolerância zero ao volante, a norma transfere aos tribunais a tarefa de
interpretar cada caso, dando margem para que motoristas alcoolizados escapem da Justiça.
A mudança no Código Brasileiro de Trânsito possibilita que vídeos, relatos, testemunhas e outras
provas sejam considerados válidos contra os motoristas embriagados. Além disso, aumenta a
punição administrativa, de R$ 957,70 para R$ 1.915,40. Esse valor é dobrado caso o motorista seja
reincidente em um ano.
A lei seca havia sido esvaziada depois que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que o
bafômetro e o exame de sangue eram obrigatórios para comprovar o crime. Motoristas
começaram a recusar os exames valendo-se de um direito constitucional: ninguém é obrigado a
produzir provas contra si mesmo. O condutor era multado, perdia a carteira e tinha o veículo
apreendido, mas não respondia a processo.
Agora, passa a ser crime ―conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência‖.
Com isso, o limite de álcool passou a ser uma das formas de se comprovar a embriaguez, e não
mais um requisito de punição.
O advogado constitucionalista Pedro Serrano avalia que as novas regras possuem conceitos
subjetivos que podem abrir espaço para contestações no Supremo Tribunal Federal (STF). ―No
direito penal, o crime tem que ser previsto usando palavras precisas, e não palavras abertas. É
muito vago falar em ‗afetar a capacidade psicomotora‘. Isso acaba jogando na autoridade policial
o poder de definir, e não na lei. Cabe à lei definir qual é a conduta proibida, e não à autoridade
policial‖, afirma.
Já para o juiz criminal de São Paulo, Fábio Munhoz Soares, um dos que devem julgar casos
envolvendo pessoas embriagadas ao volante, a mudança ―é um avanço‖. ―Agora basta qualquer
tipo de prova que demonstre que você está embriagado. Não adianta recusar o bafômetro. A lei
acabou com aquela situação do sujeito que sai cambaleando e não tem como comprovar que
estava bêbado. Ele é encaminhado para a delegacia para o perito fazer o exame clínico‖, diz.
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(http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/12/nova-lei-seca-poe-fimbrechado- bafometro-mas-depende-de-tribunais.html. 21.12.2012. Adaptado)
De acordo com o texto,
a) a Lei Seca passou a considerar que ―conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa‖ não é crime.
b) com a mudança no Código Brasileiro de Trânsito, vídeos, relatos e testemunhas deixam de ser
considerados válidos como prova contra os motoristas que estiverem embriagados.
c) para advogados, as novas normas diminuem o poder e a responsabilidade da autoridade
policial, o que acabará dando margem para que motoristas alcoolizados escapem da Justiça.
d) para escaparem de processo criminal, muitos motoristas recusavam-se a fazer o teste do
bafômetro, valendo-se do direito de não serem obrigados a produzir provas contra si mesmos.
e) as novas regras tornam mais rigorosa a Lei Seca, embora não sejam suficientes para coibir os
motoristas, que poderão continuar recusando o bafômetro, o que evita a punição.
54) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Leia o texto para responder à questão.
Nova lei seca põe fim à brecha do bafômetro,
mas depende de tribunais
Rosanne D‘Agostino
As novas regras que endurecem a Lei Seca devem acabar com a brecha usada por muitos
motoristas para fugir de punição. Segundo especialistas, recusar o bafômetro não vai mais
impedir o processo criminal, mas há críticas à ―subjetividade‖ do texto.
Para advogados, a lei aumenta o poder da autoridade policial de dizer quem está embriagado, e,
para defensores da tolerância zero ao volante, a norma transfere aos tribunais a tarefa de
interpretar cada caso, dando margem para que motoristas alcoolizados escapem da Justiça.
A mudança no Código Brasileiro de Trânsito possibilita que vídeos, relatos, testemunhas e outras
provas sejam considerados válidos contra os motoristas embriagados. Além disso, aumenta a
punição administrativa, de R$ 957,70 para R$ 1.915,40. Esse valor é dobrado caso o motorista seja
reincidente em um ano.
A lei seca havia sido esvaziada depois que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que o
bafômetro e o exame de sangue eram obrigatórios para comprovar o crime. Motoristas
começaram a recusar os exames valendo-se de um direito constitucional: ninguém é obrigado a
produzir provas contra si mesmo. O condutor era multado, perdia a carteira e tinha o veículo
apreendido, mas não respondia a processo.
Agora, passa a ser crime ―conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
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razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência‖.
Com isso, o limite de álcool passou a ser uma das formas de se comprovar a embriaguez, e não
mais um requisito de punição.
O advogado constitucionalista Pedro Serrano avalia que as novas regras possuem conceitos
subjetivos que podem abrir espaço para contestações no Supremo Tribunal Federal (STF). ―No
direito penal, o crime tem que ser previsto usando palavras precisas, e não palavras abertas. É
muito vago falar em ‗afetar a capacidade psicomotora‘. Isso acaba jogando na autoridade policial
o poder de definir, e não na lei. Cabe à lei definir qual é a conduta proibida, e não à autoridade
policial‖, afirma.
Já para o juiz criminal de São Paulo, Fábio Munhoz Soares, um dos que devem julgar casos
envolvendo pessoas embriagadas ao volante, a mudança ―é um avanço‖. ―Agora basta qualquer
tipo de prova que demonstre que você está embriagado. Não adianta recusar o bafômetro. A lei
acabou com aquela situação do sujeito que sai cambaleando e não tem como comprovar que
estava bêbado. Ele é encaminhado para a delegacia para o perito fazer o exame clínico‖, diz.
(http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/12/nova-lei-seca-poe-fimbrechado- bafometro-mas-depende-de-tribunais.html. 21.12.2012. Adaptado)
A palavra em destaque no trecho – Já para o juiz criminal de São Paulo, Fábio Munhoz Soares,
(...) a mudança ―é um avanço‖. – tem seu sentido contrário expresso em:
a) retrocesso.
b) devaneio.
c) vantagem.
d) esperança.
e) progresso.
55) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Leia o texto para responder à questão.
Nova lei seca põe fim à brecha do bafômetro,
mas depende de tribunais
Rosanne D‘Agostino
As novas regras que endurecem a Lei Seca devem acabar com a brecha usada por muitos
motoristas para fugir de punição. Segundo especialistas, recusar o bafômetro não vai mais
impedir o processo criminal, mas há críticas à ―subjetividade‖ do texto.
Para advogados, a lei aumenta o poder da autoridade policial de dizer quem está embriagado, e,
para defensores da tolerância zero ao volante, a norma transfere aos tribunais a tarefa de
interpretar cada caso, dando margem para que motoristas alcoolizados escapem da Justiça.
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A mudança no Código Brasileiro de Trânsito possibilita que vídeos, relatos, testemunhas e outras
provas sejam considerados válidos contra os motoristas embriagados. Além disso, aumenta a
punição administrativa, de R$ 957,70 para R$ 1.915,40. Esse valor é dobrado caso o motorista seja
reincidente em um ano.
A lei seca havia sido esvaziada depois que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que o
bafômetro e o exame de sangue eram obrigatórios para comprovar o crime. Motoristas
começaram a recusar os exames valendo-se de um direito constitucional: ninguém é obrigado a
produzir provas contra si mesmo. O condutor era multado, perdia a carteira e tinha o veículo
apreendido, mas não respondia a processo.
Agora, passa a ser crime ―conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência‖.
Com isso, o limite de álcool passou a ser uma das formas de se comprovar a embriaguez, e não
mais um requisito de punição.
O advogado constitucionalista Pedro Serrano avalia que as novas regras possuem conceitos
subjetivos que podem abrir espaço para contestações no Supremo Tribunal Federal (STF). ―No
direito penal, o crime tem que ser previsto usando palavras precisas, e não palavras abertas. É
muito vago falar em ‗afetar a capacidade psicomotora‘. Isso acaba jogando na autoridade policial
o poder de definir, e não na lei. Cabe à lei definir qual é a conduta proibida, e não à autoridade
policial‖, afirma.
Já para o juiz criminal de São Paulo, Fábio Munhoz Soares, um dos que devem julgar casos
envolvendo pessoas embriagadas ao volante, a mudança ―é um avanço‖. ―Agora basta qualquer
tipo de prova que demonstre que você está embriagado. Não adianta recusar o bafômetro. A lei
acabou com aquela situação do sujeito que sai cambaleando e não tem como comprovar que
estava bêbado. Ele é encaminhado para a delegacia para o perito fazer o exame clínico‖, diz.
(http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/12/nova-lei-seca-poe-fimbrechado- bafometro-mas-depende-de-tribunais.html. 21.12.2012. Adaptado)
Considerando que o termo em destaque em – Esse valor é dobrado caso o motorista seja
reincidente em um ano. – estabelece relação de condição entre as orações, assinale a alternativa
que apresenta o trecho corretamente reescrito, e com seu sentido inalterado.
a) Como o motorista é reincidente em um ano, esse valor é dobrado.
b) Se o motorista for reincidente em um ano, esse valor é dobrado.
c) Porque o motorista é reincidente em um ano, esse valor é dobrado.
d) À medida que o motorista é reincidente em um ano, esse valor é dobrado.
e) Conforme o motorista for reincidente em um ano, esse valor é dobrado.
56) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Leia o texto para responder à questão.
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Nova lei seca põe fim à brecha do bafômetro,
mas depende de tribunais
Rosanne D‘Agostino
As novas regras que endurecem a Lei Seca devem acabar com a brecha usada por muitos
motoristas para fugir de punição. Segundo especialistas, recusar o bafômetro não vai mais
impedir o processo criminal, mas há críticas à ―subjetividade‖ do texto.
Para advogados, a lei aumenta o poder da autoridade policial de dizer quem está embriagado, e,
para defensores da tolerância zero ao volante, a norma transfere aos tribunais a tarefa de
interpretar cada caso, dando margem para que motoristas alcoolizados escapem da Justiça.
A mudança no Código Brasileiro de Trânsito possibilita que vídeos, relatos, testemunhas e outras
provas sejam considerados válidos contra os motoristas embriagados. Além disso, aumenta a
punição administrativa, de R$ 957,70 para R$ 1.915,40. Esse valor é dobrado caso o motorista seja
reincidente em um ano.
A lei seca havia sido esvaziada depois que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que o
bafômetro e o exame de sangue eram obrigatórios para comprovar o crime. Motoristas
começaram a recusar os exames valendo-se de um direito constitucional: ninguém é obrigado a
produzir provas contra si mesmo. O condutor era multado, perdia a carteira e tinha o veículo
apreendido, mas não respondia a processo.
Agora, passa a ser crime ―conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência‖.
Com isso, o limite de álcool passou a ser uma das formas de se comprovar a embriaguez, e não
mais um requisito de punição.
O advogado constitucionalista Pedro Serrano avalia que as novas regras possuem conceitos
subjetivos que podem abrir espaço para contestações no Supremo Tribunal Federal (STF). ―No
direito penal, o crime tem que ser previsto usando palavras precisas, e não palavras abertas. É
muito vago falar em ‗afetar a capacidade psicomotora‘. Isso acaba jogando na autoridade policial
o poder de definir, e não na lei. Cabe à lei definir qual é a conduta proibida, e não à autoridade
policial‖, afirma.
Já para o juiz criminal de São Paulo, Fábio Munhoz Soares, um dos que devem julgar casos
envolvendo pessoas embriagadas ao volante, a mudança ―é um avanço‖. ―Agora basta qualquer
tipo de prova que demonstre que você está embriagado. Não adianta recusar o bafômetro. A lei
acabou com aquela situação do sujeito que sai cambaleando e não tem como comprovar que
estava bêbado. Ele é encaminhado para a delegacia para o perito fazer o exame clínico‖, diz.
(http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/12/nova-lei-seca-poe-fim64
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brechado- bafometro-mas-depende-de-tribunais.html. 21.12.2012. Adaptado)
Considerando que o termo em destaque em – Segundo especialistas, recusar o bafômetro não vai
mais impedir o processo criminal... – introduz ideia de conformidade, assinale a alternativa que
apresenta a frase corretamente reescrita, e com seu sentido inalterado.
a) Apesar de que para especialistas, recusar o bafômetro não vai mais impedir o processo
criminal...
b) Desde que para especialistas, recusar o bafômetro não vai mais impedir o processo criminal...
c) A fim de que para especialistas, recusar o bafômetro não vai mais impedir o processo
criminal...
d) A menos que para especialistas, recusar o bafômetro não vai mais impedir o processo
criminal...
e) De acordo com especialistas, recusar o bafômetro não vai mais impedir o processo criminal...
57) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal.
a) Muito frequente, o desrespeito às leis e o consumo de álcool antes de dirigir tem provocado
cada vez mais acidentes de trânsito.
b) Com a nova lei seca e o aumento da fiscalização, espera -se que diminua os acidentes
provocados por motoristas embriagados.
c) Com a nova lei seca, tem sido intensificado a apreensão de carteiras de motorista e a
condenação de condutores embriagados que se envolvem em acidentes.
d) Insatisfeitos, alguns juristas têm reclamado do fato de, segundo eles, a nova lei possuir alguns
conceitos pouco precisos.
e) A fiscalização passa a ser considerado de fundamental importância para que a nova lei seca
possa cumprir o seu papel.
58) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Leia o texto a seguir para responder à questão.
O achado
Jamais em minha vida achei na rua ou em qualquer parte do globo um objeto qualquer. Há
pessoas que acham carteiras, joias, promissórias, animais de luxo, e sei de um polonês que achou
um piano na praia do Leblon. Mas este escriba, nada: nem um botão.
Por isso, grande foi a minha emoção ao deparar, no assento do ônibus, com uma bolsa preta de
senhora. O destino me prestava esse pequeno favor: completava minha identificação com o resto
da humanidade, que tem sempre para contar uma história de objeto achado; e permitia-me ser
útil a alguém, devolvendo o que lhe faria falta.
A bolsa pertencia certamente à moça morena que viajara ao meu lado, e de quem eu vira apenas
o perfil. Sentara-se, abrira o livro e mergulhara na leitura. Absorta na leitura, ao sair esquecera o
objeto, que só me atraiu a atenção quando o ônibus já ia longe.
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Mas eu não estava preparado para achar uma bolsa, e comuniquei a descoberta ao passageiro
mais próximo:
– A moça esqueceu isto.
Ele, sem dúvida mais experimentado, respondeu simplesmente:
– Abra.
Hesitei: constrangia-me abrir a bolsa de uma desconhecida ausente; nada haveria nela que me
dissesse respeito.
– Não é melhor que eu entregue ao motorista?
– Complica. A dona vai ter dificuldade em identificar o ônibus. Abrindo, o senhor encontra um
endereço, pronto.
Era razoável, e diante da testemunha abri a bolsa, não sem experimentar a sensação de violar
uma intimidade. Procurei a esmo entre as coisinhas, não achei elemento esclarecedor. Era isso
mesmo: o destino me dava as coisas pela metade. Fechei-a depressa.
– Leve para casa – ponderou meu conselheiro, como quem diz: – É sua. Mas acrescentou: –
procure direito e o endereço aparece.
Como ele também descesse logo depois, vi-me sozinho com a bolsa na mão.
(Carlos Drummond de Andrade, ―A bolsa e a vida‖. In: Joaquim Ferreira dos Santos
(org.) As cem melhores crônicas brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. Adaptado)
Segundo o texto, o homem que encontrou a bolsa no assento do ônibus
a) por não estar preparado para encontrar uma bolsa de mulher, limitou-se a deixá-la no local
em que estava.
b) entregou-a imediatamente ao motorista, conforme orientação do passageiro que se encontrava
próximo.
c) não deu importância ao acontecimento, por já ter várias histórias para contar sobre objetos que
encontrara.
d) ficou receoso, pois a ideia de abrir a bolsa de alguém a quem não conhecia deixava-o
embaraçado.
e) escondeu-a do passageiro que se encontrava próximo, com receio de que ele quisesse ficar
com a bolsa.
59) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Leia o texto a seguir para responder à questão.
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O achado
Jamais em minha vida achei na rua ou em qualquer parte do globo um objeto qualquer. Há
pessoas que acham carteiras, joias, promissórias, animais de luxo, e sei de um polonês que achou
um piano na praia do Leblon. Mas este escriba, nada: nem um botão.
Por isso, grande foi a minha emoção ao deparar, no assento do ônibus, com uma bolsa preta de
senhora. O destino me prestava esse pequeno favor: completava minha identificação com o resto
da humanidade, que tem sempre para contar uma história de objeto achado; e permitia-me ser
útil a alguém, devolvendo o que lhe faria falta.
A bolsa pertencia certamente à moça morena que viajara ao meu lado, e de quem eu vira apenas
o perfil. Sentara-se, abrira o livro e mergulhara na leitura. Absorta na leitura, ao sair esquecera o
objeto, que só me atraiu a atenção quando o ônibus já ia longe.
Mas eu não estava preparado para achar uma bolsa, e comuniquei a descoberta ao passageiro
mais próximo:
– A moça esqueceu isto.
Ele, sem dúvida mais experimentado, respondeu simplesmente:
– Abra.
Hesitei: constrangia-me abrir a bolsa de uma desconhecida ausente; nada haveria nela que me
dissesse respeito.
– Não é melhor que eu entregue ao motorista?
– Complica. A dona vai ter dificuldade em identificar o ônibus. Abrindo, o senhor encontra um
endereço, pronto.
Era razoável, e diante da testemunha abri a bolsa, não sem experimentar a sensação de violar
uma intimidade. Procurei a esmo entre as coisinhas, não achei elemento esclarecedor. Era isso
mesmo: o destino me dava as coisas pela metade. Fechei-a depressa.
– Leve para casa – ponderou meu conselheiro, como quem diz: – É sua. Mas acrescentou: –
procure direito e o endereço aparece.
Como ele também descesse logo depois, vi-me sozinho com a bolsa na mão.
(Carlos Drummond de Andrade, ―A bolsa e a vida‖. In: Joaquim Ferreira dos Santos
(org.) As cem melhores crônicas brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. Adaptado)
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Em – Procurei a esmo entre as coisinhas, não achei elemento esclarecedor. –, a expressão em
destaque pode ser corretamente substituída, sem que seja alterado o sentido da frase, por:
a) com cuidado.
b) sem demora.
c) minuciosamente.
d) ao acaso.
e) sorrateiramente.
60) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Leia o texto a seguir para responder à questão.
O achado
Jamais em minha vida achei na rua ou em qualquer parte do globo um objeto qualquer. Há
pessoas que acham carteiras, joias, promissórias, animais de luxo, e sei de um polonês que achou
um piano na praia do Leblon. Mas este escriba, nada: nem um botão.
Por isso, grande foi a minha emoção ao deparar, no assento do ônibus, com uma bolsa preta de
senhora. O destino me prestava esse pequeno favor: completava minha identificação com o resto
da humanidade, que tem sempre para contar uma história de objeto achado; e permitia-me ser
útil a alguém, devolvendo o que lhe faria falta.
A bolsa pertencia certamente à moça morena que viajara ao meu lado, e de quem eu vira apenas
o perfil. Sentara-se, abrira o livro e mergulhara na leitura. Absorta na leitura, ao sair esquecera o
objeto, que só me atraiu a atenção quando o ônibus já ia longe.
Mas eu não estava preparado para achar uma bolsa, e comuniquei a descoberta ao passageiro
mais próximo:
– A moça esqueceu isto.
Ele, sem dúvida mais experimentado, respondeu simplesmente:
– Abra.
Hesitei: constrangia-me abrir a bolsa de uma desconhecida ausente; nada haveria nela que me
dissesse respeito.
– Não é melhor que eu entregue ao motorista?
– Complica. A dona vai ter dificuldade em identificar o ônibus. Abrindo, o senhor encontra um
endereço, pronto.
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Era razoável, e diante da testemunha abri a bolsa, não sem experimentar a sensação de violar
uma intimidade. Procurei a esmo entre as coisinhas, não achei elemento esclarecedor. Era isso
mesmo: o destino me dava as coisas pela metade. Fechei-a depressa.
– Leve para casa – ponderou meu conselheiro, como quem diz: – É sua. Mas acrescentou: –
procure direito e o endereço aparece.
Como ele também descesse logo depois, vi-me sozinho com a bolsa na mão.
(Carlos Drummond de Andrade, ―A bolsa e a vida‖. In: Joaquim Ferreira dos Santos
(org.) As cem melhores crônicas brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. Adaptado)
Em – O destino me prestava esse pequeno favor: completava minha identificação com o resto da
humanidade, que tem sempre para contar uma história de objeto achado; – o pronome em
destaque retoma a seguinte palavra/expressão:
a) o resto da humanidade.
b) esse pequeno favor.
c) minha identificação.
d) O destino.
e) completava.
61) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Leia o texto a seguir para responder à questão.
O achado
Jamais em minha vida achei na rua ou em qualquer parte do globo um objeto qualquer. Há
pessoas que acham carteiras, joias, promissórias, animais de luxo, e sei de um polonês que achou
um piano na praia do Leblon. Mas este escriba, nada: nem um botão.
Por isso, grande foi a minha emoção ao deparar, no assento do ônibus, com uma bolsa preta de
senhora. O destino me prestava esse pequeno favor: completava minha identificação com o resto
da humanidade, que tem sempre para contar uma história de objeto achado; e permitia-me ser
útil a alguém, devolvendo o que lhe faria falta.
A bolsa pertencia certamente à moça morena que viajara ao meu lado, e de quem eu vira apenas
o perfil. Sentara-se, abrira o livro e mergulhara na leitura. Absorta na leitura, ao sair esquecera o
objeto, que só me atraiu a atenção quando o ônibus já ia longe.
Mas eu não estava preparado para achar uma bolsa, e comuniquei a descoberta ao passageiro
mais próximo:
– A moça esqueceu isto.
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Ele, sem dúvida mais experimentado, respondeu simplesmente:
– Abra.
Hesitei: constrangia-me abrir a bolsa de uma desconhecida ausente; nada haveria nela que me
dissesse respeito.
– Não é melhor que eu entregue ao motorista?
– Complica. A dona vai ter dificuldade em identificar o ônibus. Abrindo, o senhor encontra um
endereço, pronto.
Era razoável, e diante da testemunha abri a bolsa, não sem experimentar a sensação de violar
uma intimidade. Procurei a esmo entre as coisinhas, não achei elemento esclarecedor. Era isso
mesmo: o destino me dava as coisas pela metade. Fechei-a depressa.
– Leve para casa – ponderou meu conselheiro, como quem diz: – É sua. Mas acrescentou: –
procure direito e o endereço aparece.
Como ele também descesse logo depois, vi-me sozinho com a bolsa na mão.
(Carlos Drummond de Andrade, ―A bolsa e a vida‖. In: Joaquim Ferreira dos Santos
(org.) As cem melhores crônicas brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. Adaptado)
Considere o trecho apresentado a seguir:
O destino me prestava esse pequeno favor: completava minha identificação com o resto da
humanidade...
Alterando apenas o tempo dos verbos destacados para o tempo presente, sem qualquer outro
ajuste, tem-se, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa:
a) O destino me prestará esse pequeno favor: completará minha identificação com o resto da
humanidade...
b) O destino me prestou esse pequeno favor: completou minha identificação com o resto da
humanidade...
c) O destino me prestaria esse pequeno favor: completaria minha identificação com o resto da
humanidade...
d) O destino me prestasse esse pequeno favor: completasse minha identificação com o resto da
humanidade...
e) O destino me presta esse pequeno favor: completa minha identificação com o resto da
humanidade...
62) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
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Leia a tirinha para responder à questão.

(Quino, Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2010)
Em – ... ―Responder com simplicidade e clareza às perguntas dos filhos‖.... – a palavra em
destaque expressa, no contexto em que é empregada, ideia de
a) finalidade.
b) causa.
c) meio.
d) posse.
e) modo.
63) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Leia o texto abaixo e responda à questão.
TEXTO 1
A Educação é um processo de acúmulo de conhecimento, não de consumo de aulas. Mas as salas
de aula de nossas faculdades estão parecendo restaurantes, onde se consomem aulas. Pela baixa
qualificação dos alunos, o aumento nas vagas do ensino superior não trará o resultado desejado.
Elas fracassarão como construtoras de conhecimento de alto nível.
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A solução não está na volta do passado elitista, quando raríssimos jovens entravam em
faculdades.A solução está no avanço, pelo qual todos que desejem um curso superior tenham um
ensino médio com qualidade e possam cursá-lo com a base educacional que os tempos atuais
exigem.
Nos últimos 20 anos, o número de vagas no ensino superior cresceu 503%, mas o número de
jovens concluindo o ensino médio cresceu apenas 170%, e certamente sem melhora na qualidade.
São 2,6 milhões de vagas no ensino superior para 1,8 milhão de concluintes do ensino médio. Em
vez de dez a 15 candidatos por vaga, são 2,3 vagas por candidato. Mesmo considerando a
necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio, esta diferença é uma distorção
absurda e trará graves consequências na formação universitária no Brasil, ficando impossível ter
boas universidades e faculdades, pois um bom ensino superior depende de boa educação de
base. Eliminou-se o elitismo econômico e as boas e grátis universidades para os alunos que
puderam pagar por boa educação de base.
Corretamente, os últimos governos criaram vagas, mas pouco fizeram para que toda criança
tenha acesso a escola de qualidade. O governo Lula criou o ProUni, que paga a mensalidade dos
carentes, que, por falta de bom ensino médio, não ingressam nas públicas. Abandonamos a busca
da construção de uma elite intelectual, sem destruir o elitismo social . Assim não acumulamos
conhecimento, consumimos aulas.
Além de mais vagas em faculdades é preciso promover uma formação de qualidade para todos
na educação de base. Isso exige uma revolução, não apenas um II Plano Nacional de Educação,
possivelmente tão irrelevante quanto o I PNE. Esta revolução só será possível se fizermos da
educação de base uma nacional como já fizemos com o ensino superior. (...)
Um programa como esse pode ser iniciado de imediato, mas demora a ser implementado em
todo o país, sobretudo por falta de recursos humanos em quantidade. A solução é executá-lo por
cidades. Pode-se imaginar que o novo quadro incorporaria cem mil professores a cada ano, sendo
lotados em 10 mil escolas, em 250 cidades de porte médio, atendendo cerca de três milhões de
alunos. A revolução se faria de imediato nessas cidades, e em todo o Brasil levaria 20 anos.Ao
longo desse período, o novo sistema de escolas federais iria substituindo o sistema tradicional
municipal ou estadual. Ao final de 20 anos o custo total estaria em 6,4 do PIB.
Esta revolução foi iniciada no final de 2003, em 28 pequenas cidades, e interrompida antes
mesmo de ser implementada. A posse de um novo ministro pode ser o momento para iniciar a
execução dessa proposta que em 2003 recebeu o nome de Escola Ideal. Com ela, contaremos
todos com uma educação de base qualificada e teremos a possibilidade de um sistema de ensino
superior de qualidade, no qual as vagas sejam disputadas sem discriminação social em vez de
oferecidas com discriminação social. Teríamos o bom elitismo, intelectual, com a mesma chance
para todos, como no futebol. E sem mentira.
(BUARQUE, Cristovam.OGlobo: 28 / 01 / 2012.)
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A alternativa que contém argumento usado pelo autor para justificar opinião anteriormente
expressa é:
a) ―o aumento nas vagas do ensino superior não trará o resultado desejado‖ (parágrafo 1).
b) ―são 2,3 vagas por candidato‖ (parágrafo 3).
c) ―um bom ensino superior depende de boa educação de base‖ (parágrafo 3).
d) ―pouco fizeram para que toda criança tenha acesso a escola de qualidade‖ (parágrafo 4).
e) ―o novo sistema de escolas federais iria substituindo o sistema tradicional municipal ou
estadual‖ (parágrafo 6).
64) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Leia o texto abaixo e responda à questão.
TEXTO 1
A Educação é um processo de acúmulo de conhecimento, não de consumo de aulas. Mas as salas
de aula de nossas faculdades estão parecendo restaurantes, onde se consomem aulas. Pela baixa
qualificação dos alunos, o aumento nas vagas do ensino superior não trará o resultado desejado.
Elas fracassarão como construtoras de conhecimento de alto nível.
A solução não está na volta do passado elitista, quando raríssimos jovens entravam em
faculdades.A solução está no avanço, pelo qual todos que desejem um curso superior tenham um
ensino médio com qualidade e possam cursá-lo com a base educacional que os tempos atuais
exigem.
Nos últimos 20 anos, o número de vagas no ensino superior cresceu 503%, mas o número de
jovens concluindo o ensino médio cresceu apenas 170%, e certamente sem melhora na qualidade.
São 2,6 milhões de vagas no ensino superior para 1,8 milhão de concluintes do ensino médio. Em
vez de dez a 15 candidatos por vaga, são 2,3 vagas por candidato. Mesmo considerando a
necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio, esta diferença é uma distorção
absurda e trará graves consequências na formação universitária no Brasil, ficando impossível ter
boas universidades e faculdades, pois um bom ensino superior depende de boa educação de
base. Eliminou-se o elitismo econômico e as boas e grátis universidades para os alunos que
puderam pagar por boa educação de base.
Corretamente, os últimos governos criaram vagas, mas pouco fizeram para que toda criança
tenha acesso a escola de qualidade. O governo Lula criou o ProUni, que paga a mensalidade dos
carentes, que, por falta de bom ensino médio, não ingressam nas públicas. Abandonamos a busca
da construção de uma elite intelectual, sem destruir o elitismo social . Assim não acumulamos
conhecimento, consumimos aulas.
Além de mais vagas em faculdades é preciso promover uma formação de qualidade para todos
na educação de base. Isso exige uma revolução, não apenas um II Plano Nacional de Educação,
possivelmente tão irrelevante quanto o I PNE. Esta revolução só será possível se fizermos da
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educação de base uma nacional como já fizemos com o ensino superior. (...)
Um programa como esse pode ser iniciado de imediato, mas demora a ser implementado em
todo o país, sobretudo por falta de recursos humanos em quantidade. A solução é executá-lo por
cidades. Pode-se imaginar que o novo quadro incorporaria cem mil professores a cada ano, sendo
lotados em 10 mil escolas, em 250 cidades de porte médio, atendendo cerca de três milhões de
alunos. A revolução se faria de imediato nessas cidades, e em todo o Brasil levaria 20 anos.Ao
longo desse período, o novo sistema de escolas federais iria substituindo o sistema tradicional
municipal ou estadual. Ao final de 20 anos o custo total estaria em 6,4 do PIB.
Esta revolução foi iniciada no final de 2003, em 28 pequenas cidades, e interrompida antes
mesmo de ser implementada. A posse de um novo ministro pode ser o momento para iniciar a
execução dessa proposta que em 2003 recebeu o nome de Escola Ideal. Com ela, contaremos
todos com uma educação de base qualificada e teremos a possibilidade de um sistema de ensino
superior de qualidade, no qual as vagas sejam disputadas sem discriminação social em vez de
oferecidas com discriminação social. Teríamos o bom elitismo, intelectual, com a mesma chance
para todos, como no futebol. E sem mentira.
(BUARQUE, Cristovam.OGlobo: 28 / 01 / 2012.)
Com o emprego do futuro do pretérito − ―incorporaria‖, ―se faria‖, ―levaria‖, etc. (parágrafo 6),
―teríamos‖ (parágrafo 7) −, o autor sinaliza que se deve entender o conteúdo das respectivas
proposições como:
a) necessário.
b) possível.
c) facultativo.
d) certo.
e) obrigatório.
65) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Leia o texto abaixo e responda à questão.
TEXTO 1
A Educação é um processo de acúmulo de conhecimento, não de consumo de aulas. Mas as salas
de aula de nossas faculdades estão parecendo restaurantes, onde se consomem aulas. Pela baixa
qualificação dos alunos, o aumento nas vagas do ensino superior não trará o resultado desejado.
Elas fracassarão como construtoras de conhecimento de alto nível.
A solução não está na volta do passado elitista, quando raríssimos jovens entravam em
faculdades.A solução está no avanço, pelo qual todos que desejem um curso superior tenham um
ensino médio com qualidade e possam cursá-lo com a base educacional que os tempos atuais
exigem.
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Nos últimos 20 anos, o número de vagas no ensino superior cresceu 503%, mas o número de
jovens concluindo o ensino médio cresceu apenas 170%, e certamente sem melhora na qualidade.
São 2,6 milhões de vagas no ensino superior para 1,8 milhão de concluintes do ensino médio. Em
vez de dez a 15 candidatos por vaga, são 2,3 vagas por candidato. Mesmo considerando a
necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio, esta diferença é uma distorção
absurda e trará graves consequências na formação universitária no Brasil, ficando impossível ter
boas universidades e faculdades, pois um bom ensino superior depende de boa educação de
base. Eliminou-se o elitismo econômico e as boas e grátis universidades para os alunos que
puderam pagar por boa educação de base.
Corretamente, os últimos governos criaram vagas, mas pouco fizeram para que toda criança
tenha acesso a escola de qualidade. O governo Lula criou o ProUni, que paga a mensalidade dos
carentes, que, por falta de bom ensino médio, não ingressam nas públicas. Abandonamos a busca
da construção de uma elite intelectual, sem destruir o elitismo social . Assim não acumulamos
conhecimento, consumimos aulas.
Além de mais vagas em faculdades é preciso promover uma formação de qualidade para todos
na educação de base. Isso exige uma revolução, não apenas um II Plano Nacional de Educação,
possivelmente tão irrelevante quanto o I PNE. Esta revolução só será possível se fizermos da
educação de base uma nacional como já fizemos com o ensino superior. (...)
Um programa como esse pode ser iniciado de imediato, mas demora a ser implementado em
todo o país, sobretudo por falta de recursos humanos em quantidade. A solução é executá-lo por
cidades. Pode-se imaginar que o novo quadro incorporaria cem mil professores a cada ano, sendo
lotados em 10 mil escolas, em 250 cidades de porte médio, atendendo cerca de três milhões de
alunos. A revolução se faria de imediato nessas cidades, e em todo o Brasil levaria 20 anos.Ao
longo desse período, o novo sistema de escolas federais iria substituindo o sistema tradicional
municipal ou estadual. Ao final de 20 anos o custo total estaria em 6,4 do PIB.
Esta revolução foi iniciada no final de 2003, em 28 pequenas cidades, e interrompida antes
mesmo de ser implementada. A posse de um novo ministro pode ser o momento para iniciar a
execução dessa proposta que em 2003 recebeu o nome de Escola Ideal. Com ela, contaremos
todos com uma educação de base qualificada e teremos a possibilidade de um sistema de ensino
superior de qualidade, no qual as vagas sejam disputadas sem discriminação social em vez de
oferecidas com discriminação social. Teríamos o bom elitismo, intelectual, com a mesma chance
para todos, como no futebol. E sem mentira.
(BUARQUE, Cristovam.OGlobo: 28 / 01 / 2012.)
A sugestão de reescrita que altera fundamentalmente o sentido de: ―Um programa como esse
pode ser iniciado de imediato, mas demora a ser implementado em todo o país, sobretudo por
falta de recursos humanos em quantidade. A solução é executá-lo por cidades‖ (parágrafo 6)
encontra-se em:
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a) reescrever ―Um programa como esse‖ como ―Semelhante programa‖.
b) simplificar a forma verbal composta ―ser iniciado‖, escrevendo em seu lugar ―iniciar-se‖.
c) substituir a forma verbal auxiliar ―pode‖ por ―deve‖.
d) coordenar as orações do 1º período com o uso de ―não obstante‖,em vez da conjunção ―mas‖.
e) unir os dois períodos num período único, usando para tanto a conjunção ―por conseguinte‖.
66) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Leia o texto abaixo e responda à questão.
TEXTO 1
A Educação é um processo de acúmulo de conhecimento, não de consumo de aulas. Mas as salas
de aula de nossas faculdades estão parecendo restaurantes, onde se consomem aulas. Pela baixa
qualificação dos alunos, o aumento nas vagas do ensino superior não trará o resultado desejado.
Elas fracassarão como construtoras de conhecimento de alto nível.
A solução não está na volta do passado elitista, quando raríssimos jovens entravam em
faculdades.A solução está no avanço, pelo qual todos que desejem um curso superior tenham um
ensino médio com qualidade e possam cursá-lo com a base educacional que os tempos atuais
exigem.
Nos últimos 20 anos, o número de vagas no ensino superior cresceu 503%, mas o número de
jovens concluindo o ensino médio cresceu apenas 170%, e certamente sem melhora na qualidade.
São 2,6 milhões de vagas no ensino superior para 1,8 milhão de concluintes do ensino médio. Em
vez de dez a 15 candidatos por vaga, são 2,3 vagas por candidato. Mesmo considerando a
necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio, esta diferença é uma distorção
absurda e trará graves consequências na formação universitária no Brasil, ficando impossível ter
boas universidades e faculdades, pois um bom ensino superior depende de boa educação de
base. Eliminou-se o elitismo econômico e as boas e grátis universidades para os alunos que
puderam pagar por boa educação de base.
Corretamente, os últimos governos criaram vagas, mas pouco fizeram para que toda criança
tenha acesso a escola de qualidade. O governo Lula criou o ProUni, que paga a mensalidade dos
carentes, que, por falta de bom ensino médio, não ingressam nas públicas. Abandonamos a busca
da construção de uma elite intelectual, sem destruir o elitismo social . Assim não acumulamos
conhecimento, consumimos aulas.
Além de mais vagas em faculdades é preciso promover uma formação de qualidade para todos
na educação de base. Isso exige uma revolução, não apenas um II Plano Nacional de Educação,
possivelmente tão irrelevante quanto o I PNE. Esta revolução só será possível se fizermos da
educação de base uma nacional como já fizemos com o ensino superior. (...)
Um programa como esse pode ser iniciado de imediato, mas demora a ser implementado em
todo o país, sobretudo por falta de recursos humanos em quantidade. A solução é executá-lo por
76
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Português
Agente da Polícia Civil

cidades. Pode-se imaginar que o novo quadro incorporaria cem mil professores a cada ano, sendo
lotados em 10 mil escolas, em 250 cidades de porte médio, atendendo cerca de três milhões de
alunos. A revolução se faria de imediato nessas cidades, e em todo o Brasil levaria 20 anos.Ao
longo desse período, o novo sistema de escolas federais iria substituindo o sistema tradicional
municipal ou estadual. Ao final de 20 anos o custo total estaria em 6,4 do PIB.
Esta revolução foi iniciada no final de 2003, em 28 pequenas cidades, e interrompida antes
mesmo de ser implementada. A posse de um novo ministro pode ser o momento para iniciar a
execução dessa proposta que em 2003 recebeu o nome de Escola Ideal. Com ela, contaremos
todos com uma educação de base qualificada e teremos a possibilidade de um sistema de ensino
superior de qualidade, no qual as vagas sejam disputadas sem discriminação social em vez de
oferecidas com discriminação social. Teríamos o bom elitismo, intelectual, com a mesma chance
para todos, como no futebol. E sem mentira.
(BUARQUE, Cristovam.OGlobo: 28 / 01 / 2012.)
Altera-se o sentido de: ―Mesmo considerando a necessidade de vagas para antigos concluintes do
ensino médio, esta diferença é uma distorção absurda‖ (parágrafo 3) reescrevendo-se a oração
subordinada como:
a) Ainda que considerada a necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio.
b) Conquanto se considere a necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio.
c) A despeito de se considerar a necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio.
d) Posto que considerando a necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio.
e) Visto considerar-se a necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio.
67) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Leia o texto abaixo e responda à questão.
TEXTO 1
A Educação é um processo de acúmulo de conhecimento, não de consumo de aulas. Mas as salas
de aula de nossas faculdades estão parecendo restaurantes, onde se consomem aulas. Pela baixa
qualificação dos alunos, o aumento nas vagas do ensino superior não trará o resultado desejado.
Elas fracassarão como construtoras de conhecimento de alto nível.
A solução não está na volta do passado elitista, quando raríssimos jovens entravam em
faculdades.A solução está no avanço, pelo qual todos que desejem um curso superior tenham um
ensino médio com qualidade e possam cursá-lo com a base educacional que os tempos atuais
exigem.
Nos últimos 20 anos, o número de vagas no ensino superior cresceu 503%, mas o número de
jovens concluindo o ensino médio cresceu apenas 170%, e certamente sem melhora na qualidade.
São 2,6 milhões de vagas no ensino superior para 1,8 milhão de concluintes do ensino médio. Em
vez de dez a 15 candidatos por vaga, são 2,3 vagas por candidato. Mesmo considerando a
77
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Português
Agente da Polícia Civil

necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio, esta diferença é uma distorção
absurda e trará graves consequências na formação universitária no Brasil, ficando impossível ter
boas universidades e faculdades, pois um bom ensino superior depende de boa educação de
base. Eliminou-se o elitismo econômico e as boas e grátis universidades para os alunos que
puderam pagar por boa educação de base.
Corretamente, os últimos governos criaram vagas, mas pouco fizeram para que toda criança
tenha acesso a escola de qualidade. O governo Lula criou o ProUni, que paga a mensalidade dos
carentes, que, por falta de bom ensino médio, não ingressam nas públicas. Abandonamos a busca
da construção de uma elite intelectual, sem destruir o elitismo social . Assim não acumulamos
conhecimento, consumimos aulas.
Além de mais vagas em faculdades é preciso promover uma formação de qualidade para todos
na educação de base. Isso exige uma revolução, não apenas um II Plano Nacional de Educação,
possivelmente tão irrelevante quanto o I PNE. Esta revolução só será possível se fizermos da
educação de base uma nacional como já fizemos com o ensino superior. (...)
Um programa como esse pode ser iniciado de imediato, mas demora a ser implementado em
todo o país, sobretudo por falta de recursos humanos em quantidade. A solução é executá-lo por
cidades. Pode-se imaginar que o novo quadro incorporaria cem mil professores a cada ano, sendo
lotados em 10 mil escolas, em 250 cidades de porte médio, atendendo cerca de três milhões de
alunos. A revolução se faria de imediato nessas cidades, e em todo o Brasil levaria 20 anos.Ao
longo desse período, o novo sistema de escolas federais iria substituindo o sistema tradicional
municipal ou estadual. Ao final de 20 anos o custo total estaria em 6,4 do PIB.
Esta revolução foi iniciada no final de 2003, em 28 pequenas cidades, e interrompida antes
mesmo de ser implementada. A posse de um novo ministro pode ser o momento para iniciar a
execução dessa proposta que em 2003 recebeu o nome de Escola Ideal. Com ela, contaremos
todos com uma educação de base qualificada e teremos a possibilidade de um sistema de ensino
superior de qualidade, no qual as vagas sejam disputadas sem discriminação social em vez de
oferecidas com discriminação social. Teríamos o bom elitismo, intelectual, com a mesma chance
para todos, como no futebol. E sem mentira.
(BUARQUE, Cristovam.OGlobo: 28 / 01 / 2012.)
Em: ―A revolução se faria de imediato nessas cidades, e em todo o Brasil levaria 20 anos‖
(parágrafo 6), a conjunção ―e‖ assume o mesmo valor relacional que na seguinte frase extraída do
São Bernardo, de Graciliano Ramos:
a) ―Madalena estava prenha, e eu pegava nela como em louça fina‖.
b) ―O nordeste começou a soprar, e a porta bateu com fúria‖.
c) ―Joguei o guardanapo sobre os pratos, antes da sobremesa, e levantei-me‖.
d) ―No tempo de d. Pedro, corria pouco dinheiro, e quem possuía um conto de réis era rico‖.
e) ―O vento frio da serra entrava pela janela, mordia-me as orelhas, e eu sentia calor‖.
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68) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Leia o texto abaixo e responda à questão.
TEXTO 1
A Educação é um processo de acúmulo de conhecimento, não de consumo de aulas. Mas as salas
de aula de nossas faculdades estão parecendo restaurantes, onde se consomem aulas. Pela baixa
qualificação dos alunos, o aumento nas vagas do ensino superior não trará o resultado desejado.
Elas fracassarão como construtoras de conhecimento de alto nível.
A solução não está na volta do passado elitista, quando raríssimos jovens entravam em
faculdades.A solução está no avanço, pelo qual todos que desejem um curso superior tenham um
ensino médio com qualidade e possam cursá-lo com a base educacional que os tempos atuais
exigem.
Nos últimos 20 anos, o número de vagas no ensino superior cresceu 503%, mas o número de
jovens concluindo o ensino médio cresceu apenas 170%, e certamente sem melhora na qualidade.
São 2,6 milhões de vagas no ensino superior para 1,8 milhão de concluintes do ensino médio. Em
vez de dez a 15 candidatos por vaga, são 2,3 vagas por candidato. Mesmo considerando a
necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio, esta diferença é uma distorção
absurda e trará graves consequências na formação universitária no Brasil, ficando impossível ter
boas universidades e faculdades, pois um bom ensino superior depende de boa educação de
base. Eliminou-se o elitismo econômico e as boas e grátis universidades para os alunos que
puderam pagar por boa educação de base.
Corretamente, os últimos governos criaram vagas, mas pouco fizeram para que toda criança
tenha acesso a escola de qualidade. O governo Lula criou o ProUni, que paga a mensalidade dos
carentes, que, por falta de bom ensino médio, não ingressam nas públicas. Abandonamos a busca
da construção de uma elite intelectual, sem destruir o elitismo social . Assim não acumulamos
conhecimento, consumimos aulas.
Além de mais vagas em faculdades é preciso promover uma formação de qualidade para todos
na educação de base. Isso exige uma revolução, não apenas um II Plano Nacional de Educação,
possivelmente tão irrelevante quanto o I PNE. Esta revolução só será possível se fizermos da
educação de base uma nacional como já fizemos com o ensino superior. (...)
Um programa como esse pode ser iniciado de imediato, mas demora a ser implementado em
todo o país, sobretudo por falta de recursos humanos em quantidade. A solução é executá-lo por
cidades. Pode-se imaginar que o novo quadro incorporaria cem mil professores a cada ano, sendo
lotados em 10 mil escolas, em 250 cidades de porte médio, atendendo cerca de três milhões de
alunos. A revolução se faria de imediato nessas cidades, e em todo o Brasil levaria 20 anos.Ao
longo desse período, o novo sistema de escolas federais iria substituindo o sistema tradicional
municipal ou estadual. Ao final de 20 anos o custo total estaria em 6,4 do PIB.
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Esta revolução foi iniciada no final de 2003, em 28 pequenas cidades, e interrompida antes
mesmo de ser implementada. A posse de um novo ministro pode ser o momento para iniciar a
execução dessa proposta que em 2003 recebeu o nome de Escola Ideal. Com ela, contaremos
todos com uma educação de base qualificada e teremos a possibilidade de um sistema de ensino
superior de qualidade, no qual as vagas sejam disputadas sem discriminação social em vez de
oferecidas com discriminação social. Teríamos o bom elitismo, intelectual, com a mesma chance
para todos, como no futebol. E sem mentira.
(BUARQUE, Cristovam.OGlobo: 28 / 01 / 2012.)
A concordância verbal praticada em: ―Eliminou-se o elitismo econômico e as boas e grátis
universidades para os alunos‖ (parágrafo 3) justifica-se gramaticalmente com base na mesma
regra que abona a concordância feita na seguinte oração:
a) Então viria o julgamento e os longos meses, talvez anos de prisão.
b) Não havia assistentes, mestres, doutores ou catedráticos.
c) Se candidatos, Lula ou Fernando Henrique será eleito de novo Presidente.
d) Viam-se homens caindo no despenhadeiro sem fim.
e) Faltavam-me a sela e os arreios.
69) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Leia o texto abaixo e responda à questão.
TEXTO 1
A Educação é um processo de acúmulo de conhecimento, não de consumo de aulas. Mas as salas
de aula de nossas faculdades estão parecendo restaurantes, onde se consomem aulas. Pela baixa
qualificação dos alunos, o aumento nas vagas do ensino superior não trará o resultado desejado.
Elas fracassarão como construtoras de conhecimento de alto nível.
A solução não está na volta do passado elitista, quando raríssimos jovens entravam em
faculdades.A solução está no avanço, pelo qual todos que desejem um curso superior tenham um
ensino médio com qualidade e possam cursá-lo com a base educacional que os tempos atuais
exigem.
Nos últimos 20 anos, o número de vagas no ensino superior cresceu 503%, mas o número de
jovens concluindo o ensino médio cresceu apenas 170%, e certamente sem melhora na qualidade.
São 2,6 milhões de vagas no ensino superior para 1,8 milhão de concluintes do ensino médio. Em
vez de dez a 15 candidatos por vaga, são 2,3 vagas por candidato. Mesmo considerando a
necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio, esta diferença é uma distorção
absurda e trará graves consequências na formação universitária no Brasil, ficando impossível ter
boas universidades e faculdades, pois um bom ensino superior depende de boa educação de
base. Eliminou-se o elitismo econômico e as boas e grátis universidades para os alunos que
puderam pagar por boa educação de base.
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Corretamente, os últimos governos criaram vagas, mas pouco fizeram para que toda criança
tenha acesso a escola de qualidade. O governo Lula criou o ProUni, que paga a mensalidade dos
carentes, que, por falta de bom ensino médio, não ingressam nas públicas. Abandonamos a busca
da construção de uma elite intelectual, sem destruir o elitismo social . Assim não acumulamos
conhecimento, consumimos aulas.
Além de mais vagas em faculdades é preciso promover uma formação de qualidade para todos
na educação de base. Isso exige uma revolução, não apenas um II Plano Nacional de Educação,
possivelmente tão irrelevante quanto o I PNE. Esta revolução só será possível se fizermos da
educação de base uma nacional como já fizemos com o ensino superior. (...)
Um programa como esse pode ser iniciado de imediato, mas demora a ser implementado em
todo o país, sobretudo por falta de recursos humanos em quantidade. A solução é executá-lo por
cidades. Pode-se imaginar que o novo quadro incorporaria cem mil professores a cada ano, sendo
lotados em 10 mil escolas, em 250 cidades de porte médio, atendendo cerca de três milhões de
alunos. A revolução se faria de imediato nessas cidades, e em todo o Brasil levaria 20 anos.Ao
longo desse período, o novo sistema de escolas federais iria substituindo o sistema tradicional
municipal ou estadual. Ao final de 20 anos o custo total estaria em 6,4 do PIB.
Esta revolução foi iniciada no final de 2003, em 28 pequenas cidades, e interrompida antes
mesmo de ser implementada. A posse de um novo ministro pode ser o momento para iniciar a
execução dessa proposta que em 2003 recebeu o nome de Escola Ideal. Com ela, contaremos
todos com uma educação de base qualificada e teremos a possibilidade de um sistema de ensino
superior de qualidade, no qual as vagas sejam disputadas sem discriminação social em vez de
oferecidas com discriminação social. Teríamos o bom elitismo, intelectual, com a mesma chance
para todos, como no futebol. E sem mentira.
(BUARQUE, Cristovam.OGlobo: 28 / 01 / 2012.)
Derivam de verbos pelo mesmo processo que ―perda‖ deriva de ―perder‖ e ¨desmonte‖ de
―desmontar‖ ambos os substantivos destacados em cada uma das alternativas seguintes,
EXCETO em:
a) ―ACÚMULO de conhecimento‖ (parágrafo 1) / ―CONSUMO de aulas‖ (parágrafo 1).
b) ―AUMENTO nas vagas‖ (parágrafo 1) / ―VOLTA do passado‖ (parágrafo 2).
c) ―no AVANÇO (parágrafo 2) / ―a BUSCA da construção‖ (parágrafo 4).
d) ―uma DISTORÇÃO absurda‖ (parágrafo 3) / ―essa PROPOSTA‖ (parágrafo 7).
e) ―ACESSO a escola de qualidade‖ (parágrafo 4) / ―FALTA de recursos‖ (parágrafo 6).
70) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Leia o texto abaixo e responda à questão.
TEXTO 1
A Educação é um processo de acúmulo de conhecimento, não de consumo de aulas. Mas as salas
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de aula de nossas faculdades estão parecendo restaurantes, onde se consomem aulas. Pela baixa
qualificação dos alunos, o aumento nas vagas do ensino superior não trará o resultado desejado.
Elas fracassarão como construtoras de conhecimento de alto nível.
A solução não está na volta do passado elitista, quando raríssimos jovens entravam em
faculdades.A solução está no avanço, pelo qual todos que desejem um curso superior tenham um
ensino médio com qualidade e possam cursá-lo com a base educacional que os tempos atuais
exigem.
Nos últimos 20 anos, o número de vagas no ensino superior cresceu 503%, mas o número de
jovens concluindo o ensino médio cresceu apenas 170%, e certamente sem melhora na qualidade.
São 2,6 milhões de vagas no ensino superior para 1,8 milhão de concluintes do ensino médio. Em
vez de dez a 15 candidatos por vaga, são 2,3 vagas por candidato. Mesmo considerando a
necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio, esta diferença é uma distorção
absurda e trará graves consequências na formação universitária no Brasil, ficando impossível ter
boas universidades e faculdades, pois um bom ensino superior depende de boa educação de
base. Eliminou-se o elitismo econômico e as boas e grátis universidades para os alunos que
puderam pagar por boa educação de base.
Corretamente, os últimos governos criaram vagas, mas pouco fizeram para que toda criança
tenha acesso a escola de qualidade. O governo Lula criou o ProUni, que paga a mensalidade dos
carentes, que, por falta de bom ensino médio, não ingressam nas públicas. Abandonamos a busca
da construção de uma elite intelectual, sem destruir o elitismo social . Assim não acumulamos
conhecimento, consumimos aulas.
Além de mais vagas em faculdades é preciso promover uma formação de qualidade para todos
na educação de base. Isso exige uma revolução, não apenas um II Plano Nacional de Educação,
possivelmente tão irrelevante quanto o I PNE. Esta revolução só será possível se fizermos da
educação de base uma nacional como já fizemos com o ensino superior. (...)
Um programa como esse pode ser iniciado de imediato, mas demora a ser implementado em
todo o país, sobretudo por falta de recursos humanos em quantidade. A solução é executá-lo por
cidades. Pode-se imaginar que o novo quadro incorporaria cem mil professores a cada ano, sendo
lotados em 10 mil escolas, em 250 cidades de porte médio, atendendo cerca de três milhões de
alunos. A revolução se faria de imediato nessas cidades, e em todo o Brasil levaria 20 anos.Ao
longo desse período, o novo sistema de escolas federais iria substituindo o sistema tradicional
municipal ou estadual. Ao final de 20 anos o custo total estaria em 6,4 do PIB.
Esta revolução foi iniciada no final de 2003, em 28 pequenas cidades, e interrompida antes
mesmo de ser implementada. A posse de um novo ministro pode ser o momento para iniciar a
execução dessa proposta que em 2003 recebeu o nome de Escola Ideal. Com ela, contaremos
todos com uma educação de base qualificada e teremos a possibilidade de um sistema de ensino
superior de qualidade, no qual as vagas sejam disputadas sem discriminação social em vez de
oferecidas com discriminação social. Teríamos o bom elitismo, intelectual, com a mesma chance
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para todos, como no futebol. E sem mentira.
(BUARQUE, Cristovam.OGlobo: 28 / 01 / 2012.)
O acento grave no ―a― destacado em: ―para que toda criança tenha acesso A escola de qualidade‖
(parágrafo 4) torna-se obrigatório quando se substitui o complemento de ―acesso‖ por:
a) a essa escola de qualidade.
b) a uma escola de qualidade.
c) a escolas de qualidade.
d) a sua primeira escola de qualidade.
e) a escola de qualidade que almeja.
71) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Leia o texto abaixo e responda à questão.
TEXTO 2
Diz uma lenda grega que a Esfinge, uma criatura mitológica das civilizações do Egito e da
Mesopotâmia, após invadir a cidade de Tebas e destruir suas plantações, teria ameaçado os
moradores que não conseguissem decifrar o seu enigma, dizendo: decifra-me ou te devoro. A
lição extraída dessa passagem talvez não seja o suficiente para levar a sociedade a refletir sobre o
significado das favelas na estrutura da cidade. Mas, de alguma forma, aponta um caminho para
decifrar o seu enigma: o conhecimento da sua realidade, da sua complexa organização espacial,
das suas particularidades, das suas vicissitudes, dos seus defeitos, das suas qualidades e,
principalmente, da sua cultura.
Pode causar estranheza, mas quem hoje circula pelas ruas estreitas das velhas cidades medievais
ou pelos caminhos íngremes e sinuosos das ilhas gregas, desfrutando da sua beleza singular,
talvez não imagine que aquelas ruas e construções, em tempos remotos, já foram habitat das
camadas pobres daquelas regiões. A transformação desses locais em ambientes acolhedores se
deve, indiscutivelmente, à preocupação dos povos europeus em respeitar a espacialidade original
das suas cidades e, concomitantemente, oferecer melhores condições de vida para os seus
moradores. Portanto, não parece impossível antever um futuro semelhante para as favelas
cariocas.
A resposta positiva que a sociedade vem dando às formas de integração social com as favelas
pacificadas indica que essa possibilidade pode ser perfeitamente viabilizada. Já se percebe um
grande contingente de pessoas frequentando regularmente as favelas, participando de eventos e
interagindo com a população local sem as preocupações de outras épocas. Para que esses
territórios sejam urbanizados e integrados definitivamente ao contexto urbano da cidade oficial
basta que se tenha vontade política. (...)
Apesar da impressão que se tem de que o progresso jamais passou por perto dessas
comunidades, é surpreendente verificar a existência de soluções criativas na produção do espaço
83
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Português
Agente da Polícia Civil

construído. O exame dessas preexistências revela uma variedade extraordinária de manifestações
técnicas e culturais transmitidas, de geração em geração, através de um rito de passagem que
valoriza o conhecimento e o utiliza como instrumento de sobrevivência diante da carência de
recursos materiais. (...)
É preciso entender que os moradores dessas comunidades possuem histórias de vida e que, nesse
percurso, fizeram investimentos materiais e imateriais que não podem ser desconsiderados. Nas
favelas e nos loteamentos irregulares a cultura se manifesta através da moradia individual e da
organização social nos espaços públicos. Portanto, a vivência dessas pessoas, incorporada aos
projetos de urbanização e de melhorias habitacionais, é o melhor caminho para a adequação
espacial dessas comunidades e, consequentemente, para a sua integração ao tecido urbano da
cidade. Ignorar o fato de que a favela faz parte da cultura carioca há mais de um século é negar a
sua preexistência e, também, o seu modo espontâneo de habitar. Portanto, não há como justificar
o emprego de soluções universais para resolver problemas particulares e de caráter específico.
Vivemos em uma época de profundas transformações, onde, certamente, as culturas locais terão
um papel relevante a desempenhar. Em meio ao turbilhão de ideias, conceitos e interesses
diversos, somente o tempo poderá dizer se, de fato, o enigma da favela foi decifrado.Quem viver
verá.
(JANOT, Luiz Fernando.O Globo: 28 / 01 / 2012.)
Para tornar mais evidente que concorda, até certo ponto, com opinião divergente, o autor poderia
ter introduzido o enunciado: ―A lição extraída dessa passagem talvez não seja o suficiente para
levar a sociedade a refletir sobre o significado das favelas na estrutura da cidade‖ (parágrafo 1),
por qualquer das expressões a seguir, EXCETO:
a) Deve-se admitir que.
b) É imprescindível que.
c) Pode-se ponderar que.
d) Não há dúvida de que.
e) É verdade que.
72) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Leia o texto abaixo e responda à questão.
TEXTO 2
Diz uma lenda grega que a Esfinge, uma criatura mitológica das civilizações do Egito e da
Mesopotâmia, após invadir a cidade de Tebas e destruir suas plantações, teria ameaçado os
moradores que não conseguissem decifrar o seu enigma, dizendo: decifra-me ou te devoro. A
lição extraída dessa passagem talvez não seja o suficiente para levar a sociedade a refletir sobre o
significado das favelas na estrutura da cidade. Mas, de alguma forma, aponta um caminho para
decifrar o seu enigma: o conhecimento da sua realidade, da sua complexa organização espacial,
das suas particularidades, das suas vicissitudes, dos seus defeitos, das suas qualidades e,
principalmente, da sua cultura.
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Pode causar estranheza, mas quem hoje circula pelas ruas estreitas das velhas cidades medievais
ou pelos caminhos íngremes e sinuosos das ilhas gregas, desfrutando da sua beleza singular,
talvez não imagine que aquelas ruas e construções, em tempos remotos, já foram habitat das
camadas pobres daquelas regiões. A transformação desses locais em ambientes acolhedores se
deve, indiscutivelmente, à preocupação dos povos europeus em respeitar a espacialidade original
das suas cidades e, concomitantemente, oferecer melhores condições de vida para os seus
moradores. Portanto, não parece impossível antever um futuro semelhante para as favelas
cariocas.
A resposta positiva que a sociedade vem dando às formas de integração social com as favelas
pacificadas indica que essa possibilidade pode ser perfeitamente viabilizada. Já se percebe um
grande contingente de pessoas frequentando regularmente as favelas, participando de eventos e
interagindo com a população local sem as preocupações de outras épocas. Para que esses
territórios sejam urbanizados e integrados definitivamente ao contexto urbano da cidade oficial
basta que se tenha vontade política. (...)
Apesar da impressão que se tem de que o progresso jamais passou por perto dessas
comunidades, é surpreendente verificar a existência de soluções criativas na produção do espaço
construído. O exame dessas preexistências revela uma variedade extraordinária de manifestações
técnicas e culturais transmitidas, de geração em geração, através de um rito de passagem que
valoriza o conhecimento e o utiliza como instrumento de sobrevivência diante da carência de
recursos materiais. (...)
É preciso entender que os moradores dessas comunidades possuem histórias de vida e que, nesse
percurso, fizeram investimentos materiais e imateriais que não podem ser desconsiderados. Nas
favelas e nos loteamentos irregulares a cultura se manifesta através da moradia individual e da
organização social nos espaços públicos. Portanto, a vivência dessas pessoas, incorporada aos
projetos de urbanização e de melhorias habitacionais, é o melhor caminho para a adequação
espacial dessas comunidades e, consequentemente, para a sua integração ao tecido urbano da
cidade. Ignorar o fato de que a favela faz parte da cultura carioca há mais de um século é negar a
sua preexistência e, também, o seu modo espontâneo de habitar. Portanto, não há como justificar
o emprego de soluções universais para resolver problemas particulares e de caráter específico.
Vivemos em uma época de profundas transformações, onde, certamente, as culturas locais terão
um papel relevante a desempenhar. Em meio ao turbilhão de ideias, conceitos e interesses
diversos, somente o tempo poderá dizer se, de fato, o enigma da favela foi decifrado.Quem viver
verá.
(JANOT, Luiz Fernando.O Globo: 28 / 01 / 2012.)
Em: ―Já se percebe um grande contingente de pessoas frequentando regularmente as favelas,
participando de eventos e interagindo com a população local‖ (parágrafo 3), a última oração
torna- se, argumentativamente, mais forte que as duas anteriores com a seguinte redação:
a) e, ALÉM DISSO, interagindo com a população local.
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b) e, ATÉ MESMO, interagindo com a população local.
c) e,TAMBÉM, interagindo com a população local.
d) e,ADEMAIS, interagindo com a população local.
e) e,AINDA, interagindo com a população local.
73) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Leia o texto abaixo e responda à questão.
TEXTO 2
Diz uma lenda grega que a Esfinge, uma criatura mitológica das civilizações do Egito e da
Mesopotâmia, após invadir a cidade de Tebas e destruir suas plantações, teria ameaçado os
moradores que não conseguissem decifrar o seu enigma, dizendo: decifra-me ou te devoro. A
lição extraída dessa passagem talvez não seja o suficiente para levar a sociedade a refletir sobre o
significado das favelas na estrutura da cidade. Mas, de alguma forma, aponta um caminho para
decifrar o seu enigma: o conhecimento da sua realidade, da sua complexa organização espacial,
das suas particularidades, das suas vicissitudes, dos seus defeitos, das suas qualidades e,
principalmente, da sua cultura.
Pode causar estranheza, mas quem hoje circula pelas ruas estreitas das velhas cidades medievais
ou pelos caminhos íngremes e sinuosos das ilhas gregas, desfrutando da sua beleza singular,
talvez não imagine que aquelas ruas e construções, em tempos remotos, já foram habitat das
camadas pobres daquelas regiões. A transformação desses locais em ambientes acolhedores se
deve, indiscutivelmente, à preocupação dos povos europeus em respeitar a espacialidade original
das suas cidades e, concomitantemente, oferecer melhores condições de vida para os seus
moradores. Portanto, não parece impossível antever um futuro semelhante para as favelas
cariocas.
A resposta positiva que a sociedade vem dando às formas de integração social com as favelas
pacificadas indica que essa possibilidade pode ser perfeitamente viabilizada. Já se percebe um
grande contingente de pessoas frequentando regularmente as favelas, participando de eventos e
interagindo com a população local sem as preocupações de outras épocas. Para que esses
territórios sejam urbanizados e integrados definitivamente ao contexto urbano da cidade oficial
basta que se tenha vontade política. (...)
Apesar da impressão que se tem de que o progresso jamais passou por perto dessas
comunidades, é surpreendente verificar a existência de soluções criativas na produção do espaço
construído. O exame dessas preexistências revela uma variedade extraordinária de manifestações
técnicas e culturais transmitidas, de geração em geração, através de um rito de passagem que
valoriza o conhecimento e o utiliza como instrumento de sobrevivência diante da carência de
recursos materiais. (...)
É preciso entender que os moradores dessas comunidades possuem histórias de vida e que, nesse
percurso, fizeram investimentos materiais e imateriais que não podem ser desconsiderados. Nas
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favelas e nos loteamentos irregulares a cultura se manifesta através da moradia individual e da
organização social nos espaços públicos. Portanto, a vivência dessas pessoas, incorporada aos
projetos de urbanização e de melhorias habitacionais, é o melhor caminho para a adequação
espacial dessas comunidades e, consequentemente, para a sua integração ao tecido urbano da
cidade. Ignorar o fato de que a favela faz parte da cultura carioca há mais de um século é negar a
sua preexistência e, também, o seu modo espontâneo de habitar. Portanto, não há como justificar
o emprego de soluções universais para resolver problemas particulares e de caráter específico.
Vivemos em uma época de profundas transformações, onde, certamente, as culturas locais terão
um papel relevante a desempenhar. Em meio ao turbilhão de ideias, conceitos e interesses
diversos, somente o tempo poderá dizer se, de fato, o enigma da favela foi decifrado.Quem viver
verá.
(JANOT, Luiz Fernando.O Globo: 28 / 01 / 2012.)
O sinal de dois-pontos após ―dizendo‖ (parágrafo 1) e, logo a seguir, após ―o seu enigma‖
(parágrafo 1), tem como fim introduzir no texto, respectivamente:
a) citação − explicitação ou esclarecimento.
b) citação − exemplificação.
c) explicitação ou esclarecimento − exemplificação.
d) citação − resultado ou consequência.
e) resultado ou consequência − explicitação ou esclarecimento.
74) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Leia o texto abaixo e responda à questão.
TEXTO 2
Diz uma lenda grega que a Esfinge, uma criatura mitológica das civilizações do Egito e da
Mesopotâmia, após invadir a cidade de Tebas e destruir suas plantações, teria ameaçado os
moradores que não conseguissem decifrar o seu enigma, dizendo: decifra-me ou te devoro. A
lição extraída dessa passagem talvez não seja o suficiente para levar a sociedade a refletir sobre o
significado das favelas na estrutura da cidade. Mas, de alguma forma, aponta um caminho para
decifrar o seu enigma: o conhecimento da sua realidade, da sua complexa organização espacial,
das suas particularidades, das suas vicissitudes, dos seus defeitos, das suas qualidades e,
principalmente, da sua cultura.
Pode causar estranheza, mas quem hoje circula pelas ruas estreitas das velhas cidades medievais
ou pelos caminhos íngremes e sinuosos das ilhas gregas, desfrutando da sua beleza singular,
talvez não imagine que aquelas ruas e construções, em tempos remotos, já foram habitat das
camadas pobres daquelas regiões. A transformação desses locais em ambientes acolhedores se
deve, indiscutivelmente, à preocupação dos povos europeus em respeitar a espacialidade original
das suas cidades e, concomitantemente, oferecer melhores condições de vida para os seus
moradores. Portanto, não parece impossível antever um futuro semelhante para as favelas
cariocas.
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A resposta positiva que a sociedade vem dando às formas de integração social com as favelas
pacificadas indica que essa possibilidade pode ser perfeitamente viabilizada. Já se percebe um
grande contingente de pessoas frequentando regularmente as favelas, participando de eventos e
interagindo com a população local sem as preocupações de outras épocas. Para que esses
territórios sejam urbanizados e integrados definitivamente ao contexto urbano da cidade oficial
basta que se tenha vontade política. (...)
Apesar da impressão que se tem de que o progresso jamais passou por perto dessas
comunidades, é surpreendente verificar a existência de soluções criativas na produção do espaço
construído. O exame dessas preexistências revela uma variedade extraordinária de manifestações
técnicas e culturais transmitidas, de geração em geração, através de um rito de passagem que
valoriza o conhecimento e o utiliza como instrumento de sobrevivência diante da carência de
recursos materiais. (...)
É preciso entender que os moradores dessas comunidades possuem histórias de vida e que, nesse
percurso, fizeram investimentos materiais e imateriais que não podem ser desconsiderados. Nas
favelas e nos loteamentos irregulares a cultura se manifesta através da moradia individual e da
organização social nos espaços públicos. Portanto, a vivência dessas pessoas, incorporada aos
projetos de urbanização e de melhorias habitacionais, é o melhor caminho para a adequação
espacial dessas comunidades e, consequentemente, para a sua integração ao tecido urbano da
cidade. Ignorar o fato de que a favela faz parte da cultura carioca há mais de um século é negar a
sua preexistência e, também, o seu modo espontâneo de habitar. Portanto, não há como justificar
o emprego de soluções universais para resolver problemas particulares e de caráter específico.
Vivemos em uma época de profundas transformações, onde, certamente, as culturas locais terão
um papel relevante a desempenhar. Em meio ao turbilhão de ideias, conceitos e interesses
diversos, somente o tempo poderá dizer se, de fato, o enigma da favela foi decifrado.Quem viver
verá.
(JANOT, Luiz Fernando.O Globo: 28 / 01 / 2012.)
A tentativa de reestruturação do texto em que ocorre ERRO de concordância verbal ou nominal
encontra- se em:
a) ―A transformação desses locais em ambientes acolhedores SE DEVE (...) à preocupação dos
povos europeus‖ (parágrafo 2) / é devido.
b) ―indica que essa possibilidade PODE SER PERFEITAMENTE VIABILIZADA‖ (parágrafo 3) /
se pode perfeitamente viabilizar.
c) ―fizeram investimentos materiais e imateriais que não PODEM SER DESCONSIDERADOS‖
(parágrafo 5) / se podem desconsiderar.
d) ―Nas favelas e nos loteamentos irregulares a cultura SE MANIFESTA através da moradia
individual‖ (parágrafo 5) / é manifestada.
e) ―somente o tempo poderá dizer se, de fato, O ENIGMA DA FAVELA FOI DECIFRADO‖
(parágrafo 5) / se decifrou o enigma da favela.
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75) COPS UEL - Esc Pol (PC PR)/PC PR/2010
Leia o texto a seguir e responda à questão.
Coleção macabra
Maior hospital infantil da Europa retirava órgãos do corpo de crianças sem autorização dos pais
Um relatório divulgado pelo Ministério da Saúde da Inglaterra na última terça-feira causou
espanto e horror ao expor uma prática comum nos meios médicos e até recentemente
desconhecida do resto do país: a retirada, sem o consentimento dos pais, de órgãos do corpo de
crianças mortas, para serem usados em pesquisas. O escândalo pulverizou a reputação do maior
hospital infantil da Europa, o Alder Hey, em Liverpool, em cujos laboratórios foram encontrados
2.128 corações, mais de 2.000 fetos, 188 olhos, 147 cérebros e outras partes, incluindo a cabeça
completa de um menino de 11 anos. O relatório indica que hospitais do país guardam 105.000
órgãos humanos. Além de serem retirados sem autorização, os órgãos nem sempre se destinavam
a fins em princípio louváveis. No Alder Hey foi descoberto um depósito atulhado de órgãos
desvinculados de qualquer pesquisa. Em dois outros hospitais, os médicos admitiram que
venderam órgãos a laboratórios farmacêuticos. O caso mais recente foi a extração do timo,
glândula usada na produção de medicamentos que demandam hormônios. O principal acusado
no caso do escândalo dos órgãos é o médico holandês Richard Van Velzen, que dirigiu Alder Hey
entre 1988 e 1995. ―Nesse período a retirada de órgãos se tornou uma prática obrigatória no
hospital‖, disse o ministro da Saúde, Alan Milburn. Van Velzen, que voltou à Holanda, está
sendo processado no Canadá pelo mesmo crime.
O caso expôs as diferenças na maneira de ver a morte dos cientistas, que encaram o cadáver como
um objeto de estudo, e dos familiares, para os quais a inviolabilidade do corpo tem um valor
cultural e emocional arraigadíssimo. No mundo ocidental, o avanço da ciência ou a doação para
salvar vidas justificam o uso do corpo, mas a ética exige o consentimento da família. ―Um
cadáver não é uma pessoa, mas não pode ser tratado como coisa‖, diz Marco Segre, professor de
medicina legal e ética médica da Universidade de São Paulo. Segundo o relatório do Ministério
da Saúde, 1.600 crianças teriam morrido sem as pesquisas feitas no hospital Alder Hey. A maioria
dos pais afetados pelo escândalo aceitou o uso científico. A indignação vem do descaso dos
médicos em obter uma autorização dos familiares.
(Adaptado de: Revista Veja, edição 1686 - 07 fev. 2001. Disponível em: <www.veja.abril.com.br>.
Acesso em 25 dez. 2009.)
A frase inicial do segundo parágrafo apresenta uma ambiguidade, a qual pode ser eliminada
através de uma reescritura.
Considere as afirmativas a seguir.
I. O caso expôs as diferenças na maneira de ver a morte entre cientistas, que encaram o cadáver
como objeto de estudo, e familiares, para os quais a inviolabilidade do corpo tem valor cultural e
emocional arraigadíssimo.
89
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Português
Agente da Polícia Civil

II. O caso expôs diferentes maneiras de ver a morte: cientistas consideram um cadáver como
objeto de estudo; para os familiares, a inviolabilidade do corpo tem valor cultural e emocional
arraigadíssimo.
III. O caso expôs que a morte dos cientistas, os quais veem o cadáver como objeto de estudo, é
diferente da morte dos familiares, que atribuem ao corpo inviolabilidade e valor cultural e
emocional arraigadíssimo.
IV. O caso expôs as diferenças da morte dos cientistas e dos familiares. Os primeiros consideram
o cadáver como objeto de estudo; os segundos atribuem uma inviolabilidade ao corpo e um valor
cultural e emocional arraigadíssimo.
Assinale a alternativa em que as afirmativas eliminam a ambiguidade.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
76) COPS UEL - Esc Pol (PC PR)/PC PR/2010
Leia o texto a seguir e responda à questão.
Investigação criminal e sua necessária releitura Carlos Roberto Mariath · Brasília (DF) · 8/4/2009
As aventuras vividas por policiais criados na ficção de escritores e roteiristas de cinema
perpetuaram no imaginário coletivo que a investigação criminal é uma espécie de quebra-cabeças
em que somente aquele que possui o famoso ―faro‖ ou ―tino‖ policial será capaz de revelar o
verdadeiro autor de um crime. No mundo real, os exemplos da literatura especializada orbitam
recorrentemente em torno de crimes que deixam vestígios, mormente do homicídio, afinal tal
delito era (e ainda é) um afronte ao nosso bem mais precioso: a vida.
O crime é um fenômeno ocorrido no passado. A partir de sua notícia, os investigadores passam a
diligenciar na busca de provas de fatos pretéritos, distantes. Porém, o mundo, a sociedade e, por
seu turno, os crimes e as maneiras de se cometê-los evoluíram.

O avanço tecnológico, a globalização e a facilidade de comunicação, de transmissão de dados e
de transporte incrementaram a organização de pessoas em redes (em grupos), as quais passaram
a se estruturar como verdadeiras empresas na busca de auferirem vantagens ilícitas.
O crime, antes um fenômeno pretérito, ganha dinamismo, tratando-se do somatório de condutas
latentes que estão em constante movimento. Ademais, passa a ser perpetrado sem um ponto de
contato visível entre seus ―verdadeiros‖ autores e a materialidade. Geralmente, aqueles que têm
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vínculo direto com esta última (e que são presos) são a peça descartável (mais débil) da
engrenagem.
Nesse contexto, o grau de complexidade de condutas perpetradas por esses grupos, estruturados
e voltados à prática de crimes que ocorrem de forma velada, sob o manto e a aparência de uma
pretensa legalidade e que, normalmente, contam com a participação de agentes públicos e
políticos, impõe a utilização de técnicas especiais de investigação.
De outro lado, em que pese a excelência dessas novas ferramentas investigativas, o incremento
da investigação criminal e a qualidade das provas colhidas somente ocorrerão quando os crimes
passarem a ser enfrentados pela integração (cooperação mútua e troca de informações) dos
(entre) órgãos estatais voltados à identificação, à prevenção e à repressão da criminalidade.
(Disponivel
em:
<www.forumsegurança.org.br/investigação-criminal-e-sua-necessariareleitura>. Acesso em 25 dez. 2009.)
Para o autor, a investigação criminal é
a) uma espécie de quebra-cabeças para especialistas.
b) causa do incremento das ferramentas tecnológicas.
c) uma tarefa a ser realizada multisetorialmente.
d) um afronte ao nosso bem mais precioso: a vida.
e) condição para incrementar a organização de pessoas em redes.
77) COPS UEL - Esc Pol (PC PR)/PC PR/2010
Leia o texto a seguir e responda à questão.
Investigação criminal e sua necessária releitura Carlos Roberto Mariath · Brasília (DF) · 8/4/2009
As aventuras vividas por policiais criados na ficção de escritores e roteiristas de cinema
perpetuaram no imaginário coletivo que a investigação criminal é uma espécie de quebra-cabeças
em que somente aquele que possui o famoso ―faro‖ ou ―tino‖ policial será capaz de revelar o
verdadeiro autor de um crime. No mundo real, os exemplos da literatura especializada orbitam
recorrentemente em torno de crimes que deixam vestígios, mormente do homicídio, afinal tal
delito era (e ainda é) um afronte ao nosso bem mais precioso: a vida.
O crime é um fenômeno ocorrido no passado. A partir de sua notícia, os investigadores passam a
diligenciar na busca de provas de fatos pretéritos, distantes. Porém, o mundo, a sociedade e, por
seu turno, os crimes e as maneiras de se cometê-los evoluíram.

O avanço tecnológico, a globalização e a facilidade de comunicação, de transmissão de dados e
de transporte incrementaram a organização de pessoas em redes (em grupos), as quais passaram
a se estruturar como verdadeiras empresas na busca de auferirem vantagens ilícitas.
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O crime, antes um fenômeno pretérito, ganha dinamismo, tratando-se do somatório de condutas
latentes que estão em constante movimento. Ademais, passa a ser perpetrado sem um ponto de
contato visível entre seus ―verdadeiros‖ autores e a materialidade. Geralmente, aqueles que têm
vínculo direto com esta última (e que são presos) são a peça descartável (mais débil) da
engrenagem.
Nesse contexto, o grau de complexidade de condutas perpetradas por esses grupos, estruturados
e voltados à prática de crimes que ocorrem de forma velada, sob o manto e a aparência de uma
pretensa legalidade e que, normalmente, contam com a participação de agentes públicos e
políticos, impõe a utilização de técnicas especiais de investigação.
De outro lado, em que pese a excelência dessas novas ferramentas investigativas, o incremento
da investigação criminal e a qualidade das provas colhidas somente ocorrerão quando os crimes
passarem a ser enfrentados pela integração (cooperação mútua e troca de informações) dos
(entre) órgãos estatais voltados à identificação, à prevenção e à repressão da criminalidade.
(Disponivel
em:
<www.forumsegurança.org.br/investigação-criminal-e-sua-necessariareleitura>. Acesso em 25 dez. 2009.)
Com base no texto, é correto afirmar:
I. A revelação da autoria de um crime é tanto mais facilitada quanto maior for a integração entre
os órgãos envolvidos na investigação.
II. Os crimes, atualmente, possuem as mesmas características daqueles perpetrados no passado.
III. Os avanços tecnológicos tornaram os crimes mais complexos, mas não mudaram a maneira de
investigálos.
IV. A ficção faz parecer que para o desvendamento de um crime são suficientes talento e lógica
investigativa.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
78) UEG - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2013
Leia o texto a seguir para responder à questão.
O conceito de violência: problemas semânticos
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Uma das maiores dificuldades no tratamento da violência, mais precisamente das ações ditas
violentas, é a imprecisão dos seus contornos semânticos. Várias são as razões disso. Uma, de
caráter mais psicológico, é que elas são assim denominadas, com frequência, muito mais pelo
impacto emocional que produzem no imaginário das pessoas do que por razões objetivas
consistentes. Outra razão, de caráter mais filosófico, é a dificuldade de encontrar um princípio
racional que explique essas ações, particularmente sob o impacto emocional dos seus efeitos.
Outra, de caráter mais antropológico, é que a qualificação das ações como violentas permite
desqualificar seus autores, tornando-os a expressão máxima da desumanidade, rebaixando-os,
equivocadamente, ao nível da animalidade, mundo onde não há lugar para a violência por não
existir nele liberdade, intencionalidade, nem consciência, todas elas características da condição
humana dos homens.
Se toda palavra é por natureza polissêmica, suscetível de múltiplos sentidos, há algumas em
particular que adquirem um sentido tal que lhes confere um potencial evocativo capaz de
provocar intensas reações racionais ou emocionais nas pessoas. Este parece ser o caso da palavra
―violência‖ e dos adjetivos correspondentes, cujo poder evocativo faz com que a força do seu
sentido seja maior que a do seu significado. O sentido se alimenta da experiência coletiva da
humanidade, extremamente rica em fatos violentos, em que o imaginário de certos indivíduos
encontra farto material para alimentar seus devaneios destrutivos. Já o significado está
delimitado pela própria história da língua registrada, em parte, nos dicionários.
Os significados que o Dicionário da Língua Portuguesa (BUARQUE DE HOLANDA, 1975)
atribui à palavra "violência" não traduzem a densidade semântica que ela adquire no imaginário
coletivo. O primeiro deles define a violência como a qualidade de violento, formulação
tautológica que confere ao termo "violento" um estatuto ontológico indefinido, espécie de
entidade mitológica que ajuda a alimentar o imaginário coletivo e individual. Outros significados
que explicitam essa qualidade são ímpeto, exercício da força bruta, tumulto, irascibilidade e
intensidade.
O sentido que perpassa todos esses significados, na sua heterogeneidade, é o de excesso, aspecto
quantitativo que tanto pode traduzir a representação de um certo grau de intensidade
desnecessária da ação ou dos meios utilizados para realizá-la – a dificuldade é a imprecisão e o
caráter relativo do termo "desnecessária" – quanto pode traduzir a violação dos limites
estabelecidos pelas leis, os valores ou as tradições sociais. O sentido de excesso tanto é atribuído a
certos eventos naturais (cataclismos, tornados, tempestades, terremotos, etc.), quanto a certas
ações humanas (massacres, genocídios, uso de armas de destruição em massa, devastação das
florestas, etc.).
Tratando-se de fenômenos naturais, falar de excesso só pode ser em sentido metafórico, como
projeção do impacto que eles podem produzir em nós. Tratando-se das ações humanas, onde esse
sentido de excesso se aplica, mais do que significar intensidade física, até certo ponto irrelevante
do ponto de vista conceitual, ele significa violação dos limites estabelecidos pela sociedade,
revelando no seu autor uma espécie de "vontade de poder" irrefreável, que o coloca acima de
qualquer limite ou lei.
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Há filósofos e antropólogos que veem a violência como uma característica própria do mundo
sagrado no qual, em contraposição ao mundo profano, onde reina a ordem e a lei, não existe, por
definição, nem lei nem ordem. Ao fazer da própria "vontade de poder" o limite da violência, o
homem coloca-se fora da lei e da ordem, num lugar que não é seu e com um poder sagrado que
ele não pode ter. Infelizmente, não se trata de um mero "delírio da mente", mas de fatos com
consequências sociais reais!
PINO, Angel. Violência, educação e sociedade: um olhar sobre o Brasil contemporâneo. Educação
e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 765-766, out. 2007.
De acordo com o primeiro parágrafo do texto, as dificuldades no tratamento da violência
decorrem
a) do impacto objetivo que as ações violentas produzem na razão dos indivíduos.
b) da proibição social de desqualificar os autores dos atos violentos e de rebaixá-los ao nível da
animalidade.
c) do excesso de princípios racionais, filosóficos, que são encontrados para explicar as ações
violentas.
d) da imprecisão dos contornos semânticos usados para definir as chamadas ações violentas.
79) UEG - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2013
Leia o texto a seguir para responder à questão.
O conceito de violência: problemas semânticos
Uma das maiores dificuldades no tratamento da violência, mais precisamente das ações ditas
violentas, é a imprecisão dos seus contornos semânticos. Várias são as razões disso. Uma, de
caráter mais psicológico, é que elas são assim denominadas, com frequência, muito mais pelo
impacto emocional que produzem no imaginário das pessoas do que por razões objetivas
consistentes. Outra razão, de caráter mais filosófico, é a dificuldade de encontrar um princípio
racional que explique essas ações, particularmente sob o impacto emocional dos seus efeitos.
Outra, de caráter mais antropológico, é que a qualificação das ações como violentas permite
desqualificar seus autores, tornando-os a expressão máxima da desumanidade, rebaixando-os,
equivocadamente, ao nível da animalidade, mundo onde não há lugar para a violência por não
existir nele liberdade, intencionalidade, nem consciência, todas elas características da condição
humana dos homens.
Se toda palavra é por natureza polissêmica, suscetível de múltiplos sentidos, há algumas em
particular que adquirem um sentido tal que lhes confere um potencial evocativo capaz de
provocar intensas reações racionais ou emocionais nas pessoas. Este parece ser o caso da palavra
―violência‖ e dos adjetivos correspondentes, cujo poder evocativo faz com que a força do seu
sentido seja maior que a do seu significado. O sentido se alimenta da experiência coletiva da
humanidade, extremamente rica em fatos violentos, em que o imaginário de certos indivíduos
encontra farto material para alimentar seus devaneios destrutivos. Já o significado está
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delimitado pela própria história da língua registrada, em parte, nos dicionários.
Os significados que o Dicionário da Língua Portuguesa (BUARQUE DE HOLANDA, 1975)
atribui à palavra "violência" não traduzem a densidade semântica que ela adquire no imaginário
coletivo. O primeiro deles define a violência como a qualidade de violento, formulação
tautológica que confere ao termo "violento" um estatuto ontológico indefinido, espécie de
entidade mitológica que ajuda a alimentar o imaginário coletivo e individual. Outros significados
que explicitam essa qualidade são ímpeto, exercício da força bruta, tumulto, irascibilidade e
intensidade.
O sentido que perpassa todos esses significados, na sua heterogeneidade, é o de excesso, aspecto
quantitativo que tanto pode traduzir a representação de um certo grau de intensidade
desnecessária da ação ou dos meios utilizados para realizá-la – a dificuldade é a imprecisão e o
caráter relativo do termo "desnecessária" – quanto pode traduzir a violação dos limites
estabelecidos pelas leis, os valores ou as tradições sociais. O sentido de excesso tanto é atribuído a
certos eventos naturais (cataclismos, tornados, tempestades, terremotos, etc.), quanto a certas
ações humanas (massacres, genocídios, uso de armas de destruição em massa, devastação das
florestas, etc.).
Tratando-se de fenômenos naturais, falar de excesso só pode ser em sentido metafórico, como
projeção do impacto que eles podem produzir em nós. Tratando-se das ações humanas, onde esse
sentido de excesso se aplica, mais do que significar intensidade física, até certo ponto irrelevante
do ponto de vista conceitual, ele significa violação dos limites estabelecidos pela sociedade,
revelando no seu autor uma espécie de "vontade de poder" irrefreável, que o coloca acima de
qualquer limite ou lei.
Há filósofos e antropólogos que veem a violência como uma característica própria do mundo
sagrado no qual, em contraposição ao mundo profano, onde reina a ordem e a lei, não existe, por
definição, nem lei nem ordem. Ao fazer da própria "vontade de poder" o limite da violência, o
homem coloca-se fora da lei e da ordem, num lugar que não é seu e com um poder sagrado que
ele não pode ter. Infelizmente, não se trata de um mero "delírio da mente", mas de fatos com
consequências sociais reais!
PINO, Angel. Violência, educação e sociedade: um olhar sobre o Brasil contemporâneo. Educação
e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 765-766, out. 2007.
O autor usa a seguinte estratégia argumentativa para desenvolver seu texto:
a) cita as definições do vocábulo ―violência‖ contidas no dicionário, para rejeitá-las e
desenvolver uma definição própria, oposta àquelas do dicionário.
b) rejeita completamente os conceitos de violência propostos pelas ciências humanas,
especialmente filosofia, psicologia e antropologia, embora mostre a precisão semântica desses
conceitos.
c) toma a definição de violência produzida pelas discussões empreendidas por estudiosos da
psicologia e da filosofia, para, em seguida, rejeitá-la com base nos estudos antropológicos.
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d) combina vários significados do vocábulo ―violência‖ nas ciências humanas e no dicionário
para desenvolver suas considerações sobre o tema.
80) UEG - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2013
Leia o texto a seguir para responder à questão.
O conceito de violência: problemas semânticos
Uma das maiores dificuldades no tratamento da violência, mais precisamente das ações ditas
violentas, é a imprecisão dos seus contornos semânticos. Várias são as razões disso. Uma, de
caráter mais psicológico, é que elas são assim denominadas, com frequência, muito mais pelo
impacto emocional que produzem no imaginário das pessoas do que por razões objetivas
consistentes. Outra razão, de caráter mais filosófico, é a dificuldade de encontrar um princípio
racional que explique essas ações, particularmente sob o impacto emocional dos seus efeitos.
Outra, de caráter mais antropológico, é que a qualificação das ações como violentas permite
desqualificar seus autores, tornando-os a expressão máxima da desumanidade, rebaixando-os,
equivocadamente, ao nível da animalidade, mundo onde não há lugar para a violência por não
existir nele liberdade, intencionalidade, nem consciência, todas elas características da condição
humana dos homens.
Se toda palavra é por natureza polissêmica, suscetível de múltiplos sentidos, há algumas em
particular que adquirem um sentido tal que lhes confere um potencial evocativo capaz de
provocar intensas reações racionais ou emocionais nas pessoas. Este parece ser o caso da palavra
―violência‖ e dos adjetivos correspondentes, cujo poder evocativo faz com que a força do seu
sentido seja maior que a do seu significado. O sentido se alimenta da experiência coletiva da
humanidade, extremamente rica em fatos violentos, em que o imaginário de certos indivíduos
encontra farto material para alimentar seus devaneios destrutivos. Já o significado está
delimitado pela própria história da língua registrada, em parte, nos dicionários.
Os significados que o Dicionário da Língua Portuguesa (BUARQUE DE HOLANDA, 1975)
atribui à palavra "violência" não traduzem a densidade semântica que ela adquire no imaginário
coletivo. O primeiro deles define a violência como a qualidade de violento, formulação
tautológica que confere ao termo "violento" um estatuto ontológico indefinido, espécie de
entidade mitológica que ajuda a alimentar o imaginário coletivo e individual. Outros significados
que explicitam essa qualidade são ímpeto, exercício da força bruta, tumulto, irascibilidade e
intensidade.
O sentido que perpassa todos esses significados, na sua heterogeneidade, é o de excesso, aspecto
quantitativo que tanto pode traduzir a representação de um certo grau de intensidade
desnecessária da ação ou dos meios utilizados para realizá-la – a dificuldade é a imprecisão e o
caráter relativo do termo "desnecessária" – quanto pode traduzir a violação dos limites
estabelecidos pelas leis, os valores ou as tradições sociais. O sentido de excesso tanto é atribuído a
certos eventos naturais (cataclismos, tornados, tempestades, terremotos, etc.), quanto a certas
ações humanas (massacres, genocídios, uso de armas de destruição em massa, devastação das
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florestas, etc.).
Tratando-se de fenômenos naturais, falar de excesso só pode ser em sentido metafórico, como
projeção do impacto que eles podem produzir em nós. Tratando-se das ações humanas, onde esse
sentido de excesso se aplica, mais do que significar intensidade física, até certo ponto irrelevante
do ponto de vista conceitual, ele significa violação dos limites estabelecidos pela sociedade,
revelando no seu autor uma espécie de "vontade de poder" irrefreável, que o coloca acima de
qualquer limite ou lei.
Há filósofos e antropólogos que veem a violência como uma característica própria do mundo
sagrado no qual, em contraposição ao mundo profano, onde reina a ordem e a lei, não existe, por
definição, nem lei nem ordem. Ao fazer da própria "vontade de poder" o limite da violência, o
homem coloca-se fora da lei e da ordem, num lugar que não é seu e com um poder sagrado que
ele não pode ter. Infelizmente, não se trata de um mero "delírio da mente", mas de fatos com
consequências sociais reais!
PINO, Angel. Violência, educação e sociedade: um olhar sobre o Brasil contemporâneo. Educação
e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 765-766, out. 2007.
Na frase ―Este parece ser o caso da palavra „violência‟ e dos adjetivos correspondentes‖, a
expressão sublinhada desempenha a função argumentativa de
a) aumentar o envolvimento do autor com o conteúdo da proposição.
b) atenuar o comprometimento do autor com o conteúdo de sua mensagem.
c) evidenciar o compromisso do autor com a veracidade da proposição.
d) enfatizar a veracidade das ideias que o autor veicula em seu texto.
81) UEG - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2013
Leia o texto a seguir para responder à questão.
O conceito de violência: problemas semânticos
Uma das maiores dificuldades no tratamento da violência, mais precisamente das ações ditas
violentas, é a imprecisão dos seus contornos semânticos. Várias são as razões disso. Uma, de
caráter mais psicológico, é que elas são assim denominadas, com frequência, muito mais pelo
impacto emocional que produzem no imaginário das pessoas do que por razões objetivas
consistentes. Outra razão, de caráter mais filosófico, é a dificuldade de encontrar um princípio
racional que explique essas ações, particularmente sob o impacto emocional dos seus efeitos.
Outra, de caráter mais antropológico, é que a qualificação das ações como violentas permite
desqualificar seus autores, tornando-os a expressão máxima da desumanidade, rebaixando-os,
equivocadamente, ao nível da animalidade, mundo onde não há lugar para a violência por não
existir nele liberdade, intencionalidade, nem consciência, todas elas características da condição
humana dos homens.
Se toda palavra é por natureza polissêmica, suscetível de múltiplos sentidos, há algumas em
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particular que adquirem um sentido tal que lhes confere um potencial evocativo capaz de
provocar intensas reações racionais ou emocionais nas pessoas. Este parece ser o caso da palavra
―violência‖ e dos adjetivos correspondentes, cujo poder evocativo faz com que a força do seu
sentido seja maior que a do seu significado. O sentido se alimenta da experiência coletiva da
humanidade, extremamente rica em fatos violentos, em que o imaginário de certos indivíduos
encontra farto material para alimentar seus devaneios destrutivos. Já o significado está
delimitado pela própria história da língua registrada, em parte, nos dicionários.
Os significados que o Dicionário da Língua Portuguesa (BUARQUE DE HOLANDA, 1975)
atribui à palavra "violência" não traduzem a densidade semântica que ela adquire no imaginário
coletivo. O primeiro deles define a violência como a qualidade de violento, formulação
tautológica que confere ao termo "violento" um estatuto ontológico indefinido, espécie de
entidade mitológica que ajuda a alimentar o imaginário coletivo e individual. Outros significados
que explicitam essa qualidade são ímpeto, exercício da força bruta, tumulto, irascibilidade e
intensidade.
O sentido que perpassa todos esses significados, na sua heterogeneidade, é o de excesso, aspecto
quantitativo que tanto pode traduzir a representação de um certo grau de intensidade
desnecessária da ação ou dos meios utilizados para realizá-la – a dificuldade é a imprecisão e o
caráter relativo do termo "desnecessária" – quanto pode traduzir a violação dos limites
estabelecidos pelas leis, os valores ou as tradições sociais. O sentido de excesso tanto é atribuído a
certos eventos naturais (cataclismos, tornados, tempestades, terremotos, etc.), quanto a certas
ações humanas (massacres, genocídios, uso de armas de destruição em massa, devastação das
florestas, etc.).
Tratando-se de fenômenos naturais, falar de excesso só pode ser em sentido metafórico, como
projeção do impacto que eles podem produzir em nós. Tratando-se das ações humanas, onde esse
sentido de excesso se aplica, mais do que significar intensidade física, até certo ponto irrelevante
do ponto de vista conceitual, ele significa violação dos limites estabelecidos pela sociedade,
revelando no seu autor uma espécie de "vontade de poder" irrefreável, que o coloca acima de
qualquer limite ou lei.
Há filósofos e antropólogos que veem a violência como uma característica própria do mundo
sagrado no qual, em contraposição ao mundo profano, onde reina a ordem e a lei, não existe, por
definição, nem lei nem ordem. Ao fazer da própria "vontade de poder" o limite da violência, o
homem coloca-se fora da lei e da ordem, num lugar que não é seu e com um poder sagrado que
ele não pode ter. Infelizmente, não se trata de um mero "delírio da mente", mas de fatos com
consequências sociais reais!
PINO, Angel. Violência, educação e sociedade: um olhar sobre o Brasil contemporâneo. Educação
e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 765-766, out. 2007.

Na frase ―Há filósofos e antropólogos que veem a violência como uma característica própria do
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mundo sagrado‖, o trecho sublinhado poderia, de acordo com a norma culta da língua, ser
substituído por
a) que a veem
b) que lhe veem
c) que veem-lha
d) que veem-lhe
82) UEG - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2013
Assunto:
Leia o texto a seguir para responder à questão.
O conceito de violência: problemas semânticos
Uma das maiores dificuldades no tratamento da violência, mais precisamente das ações ditas
violentas, é a imprecisão dos seus contornos semânticos. Várias são as razões disso. Uma, de
caráter mais psicológico, é que elas são assim denominadas, com frequência, muito mais pelo
impacto emocional que produzem no imaginário das pessoas do que por razões objetivas
consistentes. Outra razão, de caráter mais filosófico, é a dificuldade de encontrar um princípio
racional que explique essas ações, particularmente sob o impacto emocional dos seus efeitos.
Outra, de caráter mais antropológico, é que a qualificação das ações como violentas permite
desqualificar seus autores, tornando-os a expressão máxima da desumanidade, rebaixando-os,
equivocadamente, ao nível da animalidade, mundo onde não há lugar para a violência por não
existir nele liberdade, intencionalidade, nem consciência, todas elas características da condição
humana dos homens.
Se toda palavra é por natureza polissêmica, suscetível de múltiplos sentidos, há algumas em
particular que adquirem um sentido tal que lhes confere um potencial evocativo capaz de
provocar intensas reações racionais ou emocionais nas pessoas. Este parece ser o caso da palavra
―violência‖ e dos adjetivos correspondentes, cujo poder evocativo faz com que a força do seu
sentido seja maior que a do seu significado. O sentido se alimenta da experiência coletiva da
humanidade, extremamente rica em fatos violentos, em que o imaginário de certos indivíduos
encontra farto material para alimentar seus devaneios destrutivos. Já o significado está
delimitado pela própria história da língua registrada, em parte, nos dicionários.
Os significados que o Dicionário da Língua Portuguesa (BUARQUE DE HOLANDA, 1975)
atribui à palavra "violência" não traduzem a densidade semântica que ela adquire no imaginário
coletivo. O primeiro deles define a violência como a qualidade de violento, formulação
tautológica que confere ao termo "violento" um estatuto ontológico indefinido, espécie de
entidade mitológica que ajuda a alimentar o imaginário coletivo e individual. Outros significados
que explicitam essa qualidade são ímpeto, exercício da força bruta, tumulto, irascibilidade e
intensidade.
O sentido que perpassa todos esses significados, na sua heterogeneidade, é o de excesso, aspecto
quantitativo que tanto pode traduzir a representação de um certo grau de intensidade
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desnecessária da ação ou dos meios utilizados para realizá-la – a dificuldade é a imprecisão e o
caráter relativo do termo "desnecessária" – quanto pode traduzir a violação dos limites
estabelecidos pelas leis, os valores ou as tradições sociais. O sentido de excesso tanto é atribuído a
certos eventos naturais (cataclismos, tornados, tempestades, terremotos, etc.), quanto a certas
ações humanas (massacres, genocídios, uso de armas de destruição em massa, devastação das
florestas, etc.).
Tratando-se de fenômenos naturais, falar de excesso só pode ser em sentido metafórico, como
projeção do impacto que eles podem produzir em nós. Tratando-se das ações humanas, onde esse
sentido de excesso se aplica, mais do que significar intensidade física, até certo ponto irrelevante
do ponto de vista conceitual, ele significa violação dos limites estabelecidos pela sociedade,
revelando no seu autor uma espécie de "vontade de poder" irrefreável, que o coloca acima de
qualquer limite ou lei.
Há filósofos e antropólogos que veem a violência como uma característica própria do mundo
sagrado no qual, em contraposição ao mundo profano, onde reina a ordem e a lei, não existe, por
definição, nem lei nem ordem. Ao fazer da própria "vontade de poder" o limite da violência, o
homem coloca-se fora da lei e da ordem, num lugar que não é seu e com um poder sagrado que
ele não pode ter. Infelizmente, não se trata de um mero "delírio da mente", mas de fatos com
consequências sociais reais!
PINO, Angel. Violência, educação e sociedade: um olhar sobre o Brasil contemporâneo. Educação
e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 765-766, out. 2007.

Ao citar a definição de ―violência‖, presente no Dicionário da Língua Portuguesa, o autor
estabelece entre seu texto e o referido dicionário uma relação
a) irônica
b) intratextual
c) intertextual
d) metafórica
83) UEG - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2013
Leia o texto a seguir para responder à questão.
Joãoboi
Sem outra saída, Nastaço acabou por proferir a copla, que era assim:
Quem quisé tocá seu gado
Chama um vaqueiro daqui,
Que saino desse lado
Nunca chega daí;
O gado que sai contado
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Dana logo pra sumi.
O final do recitado foi coberto pela risalhada dos trabalhadores, mas assim que a lereia findou, se
ouviu a fala brabosa do Zeca-vaqueiro:
– Ocês tão se rino! Apois nós tudo devia é de tá chorano, que isso é uma desmoralização para
mim, pro Clódio, pro Nastaço, pro Lôro, pra todos nós que somos vaqueiros velhos, pai de
família, de bigode e barba prinspiando a ruçar. Eu vou dizê procês, se o Violeiro cantar isso na
minha frente, por Deus do céu, que eu tampo um trem na viola dele que é pra ele nunca mais
estuciar uma ofensa dessa!
– Calma, calma! – ponderou o patrão sempre se rindo. Também é preciso pensar um pouco, que
no final das contas, de vera, é mesmo uma coisa sem explicação a mudança desse gado. No apuro
do azeite, já é a terceira vez que um bando de vaqueiros dos mais famanã se empenha em levar
pra outra fazenda quarenta vacas parideiras e esse gado costeado e manso revira nos pés, arriba
no mato e larga os vaqueiros falando sozinhos. Homem, vamos e venhamos, isso tem lá
cabimento! Um erro qualquer tá assucedendo.
ÉLIS, Bernardo. Joãoboi. Melhores contos de Bernardo Élis. São Paulo: Global, 2003. p. 123-124.
No quarto parágrafo, tem-se um exemplo de discurso
a) misto
b) indireto livre
c) indireto
d) direto
84) UEG - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2013
Leia o texto a seguir para responder à questão.
Joãoboi
Sem outra saída, Nastaço acabou por proferir a copla, que era assim:
Quem quisé tocá seu gado
Chama um vaqueiro daqui,
Que saino desse lado
Nunca chega daí;
O gado que sai contado
Dana logo pra sumi.
O final do recitado foi coberto pela risalhada dos trabalhadores, mas assim que a lereia findou, se
ouviu a fala brabosa do Zeca-vaqueiro:
– Ocês tão se rino! Apois nós tudo devia é de tá chorano, que isso é uma desmoralização para
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mim, pro Clódio, pro Nastaço, pro Lôro, pra todos nós que somos vaqueiros velhos, pai de
família, de bigode e barba prinspiando a ruçar. Eu vou dizê procês, se o Violeiro cantar isso na
minha frente, por Deus do céu, que eu tampo um trem na viola dele que é pra ele nunca mais
estuciar uma ofensa dessa!
– Calma, calma! – ponderou o patrão sempre se rindo. Também é preciso pensar um pouco, que
no final das contas, de vera, é mesmo uma coisa sem explicação a mudança desse gado. No apuro
do azeite, já é a terceira vez que um bando de vaqueiros dos mais famanã se empenha em levar
pra outra fazenda quarenta vacas parideiras e esse gado costeado e manso revira nos pés, arriba
no mato e larga os vaqueiros falando sozinhos. Homem, vamos e venhamos, isso tem lá
cabimento! Um erro qualquer tá assucedendo.
ÉLIS, Bernardo. Joãoboi. Melhores contos de Bernardo Élis. São Paulo: Global, 2003. p. 123-124.
No que diz respeito à variedade linguística empregada pelo personagem Zeca-vaqueiro,
constata-se que predomina uma linguagem
a) formal
b) coloquial
c) científica
d) erudita
85) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
TEXTO 1: Leia com atenção o texto a seguir, para resolver a questão.
O ato de ler e sua importância: vivências e exigências
Anderson Fávero
Saber ler é, além de uma exigência da sociedade moderna, uma dinâmica experiência existencial.
Contudo, há uma importante diferença entre saber ler e a prática efetiva da leitura: a efetiva
leitura vai além do texto verbal e começa - na palavra-mundo - antes mesmo do contato com ele.
Referindo-nos tão somente ao texto verbal, o ato de ler está invariavelmente relacionado ao
processo de escrita, e o leitor, na maioria das vezes, é visto como um mero agente
―decodificador‖ de letras, num gesto simples e puramente mecânico de decifração de sinais e
códigos. Porém, esse posicionamento submisso frente à decifração de signos linguísticos e à
desenfreada recepção de informações não confere, a quem quer que seja, a qualidade e a
competência de leitor, tal como hoje as entendemos ou o entendemos. Ao contrário, uma patente
passividade leitora vem fazendo com que muitos assumam, cada vez mais, uma postura
suscetível e vulnerável a quaisquer práticas ou intenções de dominação e/ou manipulação.
Para que ocorra, então, uma prática concreta de libertação, a compreensão das mais diversas
linguagens, expressões e formas simbólicas, configuradas quer por palavras, quer por imagens,
exige de qualquer leitor, hoje, um caráter reflexivo e um papel mais do que ativo. Essa constante
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―atuação‖ se faz necessária para que haja a produção de múltiplas possibilidades de leitura e
para que essas se multipliquem e se tornem novas a cada experiência de ―confronto‖ e de
interação textual, levando em consideração a surpreendente diversidade de fenômenos que
podem, enfim, ser chamados de texto. Assim, apreciações interpretativas, críticas e sensíveis por
parte dos leitores tornam-se, cada vez mais, componentes ativos na (e para a) consolidação de
qualquer leitura.
Sendo assim, abdicar de posições e posturas ―inertes‖ é uma das características que permitem ao
leitor proficiente ser levado em conta como parte integrante não só do ato da leitura, mas
também dos textos. Uma leitura eficiente pressupõe sucessivos instantes de construção e de
desconstrução de significados, ou seja, momentos de preenchimento de espaços vazios ou em
branco dos textos, abertos a várias interpretações. Além disso, essa eficaz leitura deve ser
entendida como um momento de apropriação e incorporação de saberes, bem como de
participação afetiva e efetiva numa realidade (quase sempre) alheia.
A predisposição e a empatia do leitor para entregar-se ao universo apresentado no texto, para
mergulhar e se aprofundar nas entrelinhas e nos subentendidos são, também, fundamentais para
uma leitura polivalente, multidirecional e aberta à flexibilidade. Todo texto é plural, assim como
os sentidos e os significados desse texto. Basta que o leitor esteja atento a todas as peculiaridades
textuais e que associe ou atribua a elas significância por meio do que está explícito e,
principalmente, implícito. Nenhuma leitura deve ser compreendida como um processo e/ou um
ato estático; deve, sim, ser enxergada através de diversos ângulos, como uma atividade instigante
e doadora de significação. [...]
A formação de um leitor deve valer-se de vivências sistemáticas de leitura, carregadas de
significados e de sentidos que contribuam para o ser/estar no mundo, numa perspectiva de
interação entre o mundo do leitor e o do autor do texto (ou da obra); deve envolver práticas
sociais em que o indivíduo sinta a necessidade de ler. E deve, ainda, fazer do ato de ler um
momento de apropriação de saberes, de conhecimento de si e do mundo e, sempre que possível,
um momento de puro prazer.
Disponível
em:
http://www.cruzeirodosul.inf.br/materia/453769/o-ato-de-ler-e-suaimportancia-vivencias-e-exigencias Acesso em: dez./2013.

De acordo com o autor, são fatores que interferem na qualidade da leitura, na atualidade,
EXCETO:
a) A abdicação de posicionamentos e posturas inertes.
b) A grande quantidade de informação recebida.
c) A submissão à dominação e à manipulação.
d) As diversas linguagens, expressões e formas simbólicas.
86) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
TEXTO 1: Leia com atenção o texto a seguir, para resolver a questão.
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O ato de ler e sua importância: vivências e exigências
Anderson Fávero
Saber ler é, além de uma exigência da sociedade moderna, uma dinâmica experiência existencial.
Contudo, há uma importante diferença entre saber ler e a prática efetiva da leitura: a efetiva
leitura vai além do texto verbal e começa - na palavra-mundo - antes mesmo do contato com ele.
Referindo-nos tão somente ao texto verbal, o ato de ler está invariavelmente relacionado ao
processo de escrita, e o leitor, na maioria das vezes, é visto como um mero agente
―decodificador‖ de letras, num gesto simples e puramente mecânico de decifração de sinais e
códigos. Porém, esse posicionamento submisso frente à decifração de signos linguísticos e à
desenfreada recepção de informações não confere, a quem quer que seja, a qualidade e a
competência de leitor, tal como hoje as entendemos ou o entendemos. Ao contrário, uma patente
passividade leitora vem fazendo com que muitos assumam, cada vez mais, uma postura
suscetível e vulnerável a quaisquer práticas ou intenções de dominação e/ou manipulação.
Para que ocorra, então, uma prática concreta de libertação, a compreensão das mais diversas
linguagens, expressões e formas simbólicas, configuradas quer por palavras, quer por imagens,
exige de qualquer leitor, hoje, um caráter reflexivo e um papel mais do que ativo. Essa constante
―atuação‖ se faz necessária para que haja a produção de múltiplas possibilidades de leitura e
para que essas se multipliquem e se tornem novas a cada experiência de ―confronto‖ e de
interação textual, levando em consideração a surpreendente diversidade de fenômenos que
podem, enfim, ser chamados de texto. Assim, apreciações interpretativas, críticas e sensíveis por
parte dos leitores tornam-se, cada vez mais, componentes ativos na (e para a) consolidação de
qualquer leitura.
Sendo assim, abdicar de posições e posturas ―inertes‖ é uma das características que permitem ao
leitor proficiente ser levado em conta como parte integrante não só do ato da leitura, mas
também dos textos. Uma leitura eficiente pressupõe sucessivos instantes de construção e de
desconstrução de significados, ou seja, momentos de preenchimento de espaços vazios ou em
branco dos textos, abertos a várias interpretações. Além disso, essa eficaz leitura deve ser
entendida como um momento de apropriação e incorporação de saberes, bem como de
participação afetiva e efetiva numa realidade (quase sempre) alheia.
A predisposição e a empatia do leitor para entregar-se ao universo apresentado no texto, para
mergulhar e se aprofundar nas entrelinhas e nos subentendidos são, também, fundamentais para
uma leitura polivalente, multidirecional e aberta à flexibilidade. Todo texto é plural, assim como
os sentidos e os significados desse texto. Basta que o leitor esteja atento a todas as peculiaridades
textuais e que associe ou atribua a elas significância por meio do que está explícito e,
principalmente, implícito. Nenhuma leitura deve ser compreendida como um processo e/ou um
ato estático; deve, sim, ser enxergada através de diversos ângulos, como uma atividade instigante
e doadora de significação. [...]
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A formação de um leitor deve valer-se de vivências sistemáticas de leitura, carregadas de
significados e de sentidos que contribuam para o ser/estar no mundo, numa perspectiva de
interação entre o mundo do leitor e o do autor do texto (ou da obra); deve envolver práticas
sociais em que o indivíduo sinta a necessidade de ler. E deve, ainda, fazer do ato de ler um
momento de apropriação de saberes, de conhecimento de si e do mundo e, sempre que possível,
um momento de puro prazer.
Disponível
em:
http://www.cruzeirodosul.inf.br/materia/453769/o-ato-de-ler-e-suaimportancia-vivencias-e-exigencias Acesso em: dez./2013.
―Todo texto é plural, assim como os sentidos e os significados desse texto.‖
A articulação das orações do período expressa uma ideia de
a) Causa.
b) Comparação.
c) Condição.
d) Consequência.
87) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
―O responsável pela morte da vítima não foi o meu cliente. Ele disparou a arma, é certo.
Entretanto, o que provocou a morte foi a hemorragia causada pela perfuração do projétil‖.
Analisando o texto acima, é correto o que se afirma, EXCETO em:
a) A falta de coerência é o principal fator de textualidade que interfere nessa comunicação.
b) A ausência de progressão e de continuidade compromete a produção de sentido.
c) A forma de organizar o enunciado tenta subverter a lógica da compreensão.
d) A situacionalidade e intencionalidade justificam o objetivo desse enunciador.
88) FUNCAB - Inv Pol (PC PA)/PC PA/2016
Dificilmente, em uma ciência- arte como a Psicologia-Psiquiatria, há algo que se possa asseverar
com 100% de certeza. Isso porque há áreas bastante interpretativas, sujeitas a leituras diversas, a
depender do observador e do observado. Porém, existe um fato na Psicologia-Psiquiatria forense
que é 100% de certeza e não está sujeito a interpretação ou a dissimulação por parte de quem está
a ser examinado. E revela, objetivamente, dados do psiquismo da pessoa ou, em outras palavras,
mostra características comportamentais indissimuláveis, claras e objetivas. O que pode ser tão
exato, em matéria de Psicologia-Psiquiatria, que não admite variáveis? Resposta: todos os crimes,
sem exceção, são como fotografias exatas e em cores do comportamento do indivíduo. E como o
psiquismo é responsável pelo modo de agir, por conseguinte , tem os em todos os crimes,
obrigatoriamente e sempre, elementos objetivos da mente de quem os praticou.
Por exemplo, o delito foi cometido com multiplicidade de golpes, com ferocidade na execução,
não houve ocultação de cadáver, não se verifica cúmplice, premeditação etc. Registre-se que esses
dados já aconteceram. Portanto, são insimuláveis, 100% objetivos. Basta juntar essas
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características comportamentais que teremos algo do psiquismo de quem o praticou. Nesse caso
específico, infere-se que a pessoa é explosiva, impulsiva e sem freios, provável portadora de
algum transtorno ligado à disritmia psicocerebral, algum estreitamento de consciência, no qual o
sentimento invadiu o pensamento e determinou a conduta.
Em outro exemplo, temos homicídio praticado com um só golpe, premeditado, com ocultação de
cadáver, concurso de cúmplice etc. Nesse caso, os dados apontam para o lado do criminoso
comum, que entendia o que fazia.
Claro que não é possível, apenas pela morfologia do crime, saber-se tudo do diagnóstico do
criminoso. Mas, por outro lado, é na maneira como o delito foi praticado que se encontram
características 100% seguras da mente de quem o praticou, a evidenciar fatos, tal qual a imagem
fotográfica revelanos exatamente algo, seja muito ou pouco, do momento em que foi
registrada.Em suma, a forma como as coisas foram feitas revela muito da pessoa que as fez.
PALOMBA, Guido Arturo. Rev. Psique: n° 100 (ed.comemorativa), p. 82.
Altera-se o sentido fundamental de: "algum estreitamento de consciência, no qual o sentimento
invadiu o pensamento e determinou a conduta" com a substituição da preposição ―em‖, que rege
o relativo ―o qual‖, por:
a) na esfera de.
b) no âmbito de
c) no limiar de.
d) no espaço de
e) no dominio de..
89) FUNCAB - Inv Pol (PC PA)/PC PA/2016
Dificilmente, em uma ciência- arte como a Psicologia-Psiquiatria, há algo que se possa asseverar
com 100% de certeza. Isso porque há áreas bastante interpretativas, sujeitas a leituras diversas, a
depender do observador e do observado. Porém, existe um fato na Psicologia-Psiquiatria forense
que é 100% de certeza e não está sujeito a interpretação ou a dissimulação por parte de quem está
a ser examinado. E revela, objetivamente, dados do psiquismo da pessoa ou, em outras palavras,
mostra características comportamentais indissimuláveis, claras e objetivas. O que pode ser tão
exato, em matéria de Psicologia-Psiquiatria, que não admite variáveis? Resposta: todos os crimes,
sem exceção, são como fotografias exatas e em cores do comportamento do indivíduo. E como o
psiquismo é responsável pelo modo de agir, por conseguinte , tem os em todos os crimes,
obrigatoriamente e sempre, elementos objetivos da mente de quem os praticou.
Por exemplo, o delito foi cometido com multiplicidade de golpes, com ferocidade na execução,
não houve ocultação de cadáver, não se verifica cúmplice, premeditação etc. Registre-se que esses
dados já aconteceram. Portanto, são insimuláveis, 100% objetivos. Basta juntar essas
características comportamentais que teremos algo do psiquismo de quem o praticou. Nesse caso
específico, infere-se que a pessoa é explosiva, impulsiva e sem freios, provável portadora de
algum transtorno ligado à disritmia psicocerebral, algum estreitamento de consciência, no qual o
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sentimento invadiu o pensamento e determinou a conduta.
Em outro exemplo, temos homicídio praticado com um só golpe, premeditado, com ocultação de
cadáver, concurso de cúmplice etc. Nesse caso, os dados apontam para o lado do criminoso
comum, que entendia o que fazia.
Claro que não é possível, apenas pela morfologia do crime, saber-se tudo do diagnóstico do
criminoso. Mas, por outro lado, é na maneira como o delito foi praticado que se encontram
características 100% seguras da mente de quem o praticou, a evidenciar fatos, tal qual a imagem
fotográfica revelanos exatamente algo, seja muito ou pouco, do momento em que foi
registrada.Em suma, a forma como as coisas foram feitas revela muito da pessoa que as fez.
PALOMBA, Guido Arturo. Rev. Psique: n° 100 (ed.comemorativa), p. 82.
No período: ―E como o psíquismo é responsável pelo modo de agir, por conseguinte, temos em
todos os crimes, obrigatoriamente e sempre, elementos objetivos da mente de quem os praticou",
a conjunção ―como‖ está empregada com o mesmo valor relacionai que em:
a) Procedia sempre COMO manda a lei
b) Era um psiquiatra tão bom COMO o pai.
c) COMO estava ferido, pediu socorro.
d) COMO um cão. vivia farejando pistas.
e) Eis o modo COMO o delito foi praticado.

90) FUNCAB - Inv Pol (PC PA)/PC PA/2016
Dificilmente, em uma ciência- arte como a Psicologia-Psiquiatria, há algo que se possa asseverar
com 100% de certeza. Isso porque há áreas bastante interpretativas, sujeitas a leituras diversas, a
depender do observador e do observado. Porém, existe um fato na Psicologia-Psiquiatria forense
que é 100% de certeza e não está sujeito a interpretação ou a dissimulação por parte de quem está
a ser examinado. E revela, objetivamente, dados do psiquismo da pessoa ou, em outras palavras,
mostra características comportamentais indissimuláveis, claras e objetivas. O que pode ser tão
exato, em matéria de Psicologia-Psiquiatria, que não admite variáveis? Resposta: todos os crimes,
sem exceção, são como fotografias exatas e em cores do comportamento do indivíduo. E como o
psiquismo é responsável pelo modo de agir, por conseguinte , tem os em todos os crimes,
obrigatoriamente e sempre, elementos objetivos da mente de quem os praticou.
Por exemplo, o delito foi cometido com multiplicidade de golpes, com ferocidade na execução,
não houve ocultação de cadáver, não se verifica cúmplice, premeditação etc. Registre-se que esses
dados já aconteceram. Portanto, são insimuláveis, 100% objetivos. Basta juntar essas
características comportamentais que teremos algo do psiquismo de quem o praticou. Nesse caso
específico, infere-se que a pessoa é explosiva, impulsiva e sem freios, provável portadora de
algum transtorno ligado à disritmia psicocerebral, algum estreitamento de consciência, no qual o
sentimento invadiu o pensamento e determinou a conduta.
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Em outro exemplo, temos homicídio praticado com um só golpe, premeditado, com ocultação de
cadáver, concurso de cúmplice etc. Nesse caso, os dados apontam para o lado do criminoso
comum, que entendia o que fazia.
Claro que não é possível, apenas pela morfologia do crime, saber-se tudo do diagnóstico do
criminoso. Mas, por outro lado, é na maneira como o delito foi praticado que se encontram
características 100% seguras da mente de quem o praticou, a evidenciar fatos, tal qual a imagem
fotográfica revelanos exatamente algo, seja muito ou pouco, do momento em que foi
registrada.Em suma, a forma como as coisas foram feitas revela muito da pessoa que as fez.
PALOMBA, Guido Arturo. Rev. Psique: n° 100 (ed.comemorativa), p. 82.
Em: "O que pode ser tão exato, em matéria de Psicologia-Psiquiatria, QUE não admite
variáveis?‖, a oração introduzida pela conjunção ―que‖ (em destaque) pode ser reescrita, sem
alteração de sentido, como:
a) de sorte a não admitir variáveis.
b) ao não admitir variáveis.
c) visto não admitir variáveis
d) em virtude de não admitir variáveis.
e) até não admitir variáveis.
91) FUNCAB - Inv Pol (PC PA)/PC PA/2016
Dificilmente, em uma ciência- arte como a Psicologia-Psiquiatria, há algo que se possa asseverar
com 100% de certeza. Isso porque há áreas bastante interpretativas, sujeitas a leituras diversas, a
depender do observador e do observado. Porém, existe um fato na Psicologia-Psiquiatria forense
que é 100% de certeza e não está sujeito a interpretação ou a dissimulação por parte de quem está
a ser examinado. E revela, objetivamente, dados do psiquismo da pessoa ou, em outras palavras,
mostra características comportamentais indissimuláveis, claras e objetivas. O que pode ser tão
exato, em matéria de Psicologia-Psiquiatria, que não admite variáveis? Resposta: todos os crimes,
sem exceção, são como fotografias exatas e em cores do comportamento do indivíduo. E como o
psiquismo é responsável pelo modo de agir, por conseguinte , tem os em todos os crimes,
obrigatoriamente e sempre, elementos objetivos da mente de quem os praticou.
Por exemplo, o delito foi cometido com multiplicidade de golpes, com ferocidade na execução,
não houve ocultação de cadáver, não se verifica cúmplice, premeditação etc. Registre-se que esses
dados já aconteceram. Portanto, são insimuláveis, 100% objetivos. Basta juntar essas
características comportamentais que teremos algo do psiquismo de quem o praticou. Nesse caso
específico, infere-se que a pessoa é explosiva, impulsiva e sem freios, provável portadora de
algum transtorno ligado à disritmia psicocerebral, algum estreitamento de consciência, no qual o
sentimento invadiu o pensamento e determinou a conduta.
Em outro exemplo, temos homicídio praticado com um só golpe, premeditado, com ocultação de
cadáver, concurso de cúmplice etc. Nesse caso, os dados apontam para o lado do criminoso
comum, que entendia o que fazia.
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Claro que não é possível, apenas pela morfologia do crime, saber-se tudo do diagnóstico do
criminoso. Mas, por outro lado, é na maneira como o delito foi praticado que se encontram
características 100% seguras da mente de quem o praticou, a evidenciar fatos, tal qual a imagem
fotográfica revelanos exatamente algo, seja muito ou pouco, do momento em que foi
registrada.Em suma, a forma como as coisas foram feitas revela muito da pessoa que as fez.
PALOMBA, Guido Arturo. Rev. Psique: n° 100 (ed.comemorativa), p. 82.
Mantém-se o acento grave no ―a‖ que se lê em: ―portadora de algum transtorno ligado à
disritmia psicocerebral‖ com a substituição do complemento de ―ligado‖ por:
a) a possíveis disritmias psicocerebraís.
b) a tal ou qual disritmia psicocerebral.
c) a quaisquer disritmias psicocerebrais.
d) a uma disritmia psicocerebral.
e) a disritmia psicocerebral em pauta
92) IPAD - Ag (PC AC)/PC AC/2012
Ser policial
Ser policial é abraçar uma das mais difíceis profissões do mundo, tendo em vista os
procedimentos de alto risco e as inesperadas situações emergenciais, que exigem do policial um
desempenho rápido, correto, preciso, fundamentado na lei e em absoluto bom senso.
Errar, ainda que passivei, não é admissível. A sociedade exige que o "ser policial", vindo da
mesma sociedade falível, mantenha-se perfeito em suas ações. como se viesse de outro mundo. E
por que ele não pode errar? Porque o erro representa, para o "ser policial", a fuga do juramento
feito e de pilares que norteiam um bom policial: a defesa da lei, dos direitos humanos e da
devoção à profissão, mesmo com o risco da própria vida.
Ser policial, portanto, é estar diante de situações antagônicas e ao mesmo tempo complementares:
é o enfrentamento da violência em defesa do cidadão. É a abordagem ao individuo suspeito com
o fim de prevenir novos delítos. É a satisfação de prender quem acabou de cometer um crime.
O maior orgulho e a melhor recompensa para o "ser policial" é aliar as atividades do dia a dia
com o servir ao próximo. Afinal, exerce uma árdua profissão em defesa de outrem, e não para sua
própria defesa. E ai reside o ponto alto de ser policial: a possibilidade experimentada por poucos
de assumir o papel de guardião da sociedade!
Vivem-se dias difíceis com os problemas enfrentados no mundo moderno na área de segurança
pública. Naquilo que compete ao policial, ele está buscando, dia a dia, a melhoria dos seus
serviços em prol de uma sociedade mais segura. Mas querem mais desse ser. Responsabilizam-no
por todos os problemas de insegurança pública, desconsideram os outros atores sociais presentes
na sociedade. Exige-se que ele resolva as complexas questões de segurança, como um super109
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herói, um "super-ser" policial.
Como em toda profissão, há aqueles que desviam suas condutas. Mas as instituições policiais são
compostas, em sua maioria, por seres imensamente devotados à causa maior de servir e proteger
o cidadão. Se errarem, é porque, infelizmente, não são apenas "seres policiais", são seres
humanos!
Clauber W. Vieira de Paula. Disponivel em: http://www2.forumseguranca.org.br/node/21937.
Acesso em 16/09/201 ~Adaptado.
"O maior orgulho e a melhor recompensa para o "ser policial" é aliar as atividades do dia a dia
com o servir ao próximo: (4° §). Com esse trecho, o autor enfatiza a seguinte qualidade do
policial:
a) competência.
b) paciência.
c) integridade.
d) fidelidade.
e) altruismo.
93) IPAD - Ag (PC AC)/PC AC/2012
Ser policial
Ser policial é abraçar uma das mais difíceis profissões do mundo, tendo em vista os
procedimentos de alto risco e as inesperadas situações emergenciais, que exigem do policial um
desempenho rápido, correto, preciso, fundamentado na lei e em absoluto bom senso.
Errar, ainda que passivei, não é admissível. A sociedade exige que o "ser policial", vindo da
mesma sociedade falível, mantenha-se perfeito em suas ações. como se viesse de outro mundo. E
por que ele não pode errar? Porque o erro representa, para o "ser policial", a fuga do juramento
feito e de pilares que norteiam um bom policial: a defesa da lei, dos direitos humanos e da
devoção à profissão, mesmo com o risco da própria vida.
Ser policial, portanto, é estar diante de situações antagônicas e ao mesmo tempo complementares:
é o enfrentamento da violência em defesa do cidadão. É a abordagem ao individuo suspeito com
o fim de prevenir novos delítos. É a satisfação de prender quem acabou de cometer um crime.
O maior orgulho e a melhor recompensa para o "ser policial" é aliar as atividades do dia a dia
com o servir ao próximo. Afinal, exerce uma árdua profissão em defesa de outrem, e não para sua
própria defesa. E ai reside o ponto alto de ser policial: a possibilidade experimentada por poucos
de assumir o papel de guardião da sociedade!
Vivem-se dias difíceis com os problemas enfrentados no mundo moderno na área de segurança
pública. Naquilo que compete ao policial, ele está buscando, dia a dia, a melhoria dos seus
serviços em prol de uma sociedade mais segura. Mas querem mais desse ser. Responsabilizam-no
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por todos os problemas de insegurança pública, desconsideram os outros atores sociais presentes
na sociedade. Exige-se que ele resolva as complexas questões de segurança, como um superherói, um "super-ser" policial.
Como em toda profissão, há aqueles que desviam suas condutas. Mas as instituições policiais são
compostas, em sua maioria, por seres imensamente devotados à causa maior de servir e proteger
o cidadão. Se errarem, é porque, infelizmente, não são apenas "seres policiais", são seres
humanos!
Clauber W. Vieira de Paula. Disponivel em: http://www2.forumseguranca.org.br/node/21937.
Acesso em 16/09/201 ~Adaptado.
"Errar. ainda que possível, não é admissível." (2º §). O segmento sublinhado estabelece com o
restante do trecho uma relação semântica de:
a) causalidade.
b) concessão.
c) condição.
d) proporção.
e) consequência.

94) IPAD - Ag (PC AC)/PC AC/2012
Ser policial
Ser policial é abraçar uma das mais difíceis profissões do mundo, tendo em vista os
procedimentos de alto risco e as inesperadas situações emergenciais, que exigem do policial um
desempenho rápido, correto, preciso, fundamentado na lei e em absoluto bom senso.
Errar, ainda que passivei, não é admissível. A sociedade exige que o "ser policial", vindo da
mesma sociedade falível, mantenha-se perfeito em suas ações. como se viesse de outro mundo. E
por que ele não pode errar? Porque o erro representa, para o "ser policial", a fuga do juramento
feito e de pilares que norteiam um bom policial: a defesa da lei, dos direitos humanos e da
devoção à profissão, mesmo com o risco da própria vida.
Ser policial, portanto, é estar diante de situações antagônicas e ao mesmo tempo complementares:
é o enfrentamento da violência em defesa do cidadão. É a abordagem ao individuo suspeito com
o fim de prevenir novos delítos. É a satisfação de prender quem acabou de cometer um crime.
O maior orgulho e a melhor recompensa para o "ser policial" é aliar as atividades do dia a dia
com o servir ao próximo. Afinal, exerce uma árdua profissão em defesa de outrem, e não para sua
própria defesa. E ai reside o ponto alto de ser policial: a possibilidade experimentada por poucos
de assumir o papel de guardião da sociedade!
Vivem-se dias difíceis com os problemas enfrentados no mundo moderno na área de segurança
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pública. Naquilo que compete ao policial, ele está buscando, dia a dia, a melhoria dos seus
serviços em prol de uma sociedade mais segura. Mas querem mais desse ser. Responsabilizam-no
por todos os problemas de insegurança pública, desconsideram os outros atores sociais presentes
na sociedade. Exige-se que ele resolva as complexas questões de segurança, como um superherói, um "super-ser" policial.
Como em toda profissão, há aqueles que desviam suas condutas. Mas as instituições policiais são
compostas, em sua maioria, por seres imensamente devotados à causa maior de servir e proteger
o cidadão. Se errarem, é porque, infelizmente, não são apenas "seres policiais", são seres
humanos!
Clauber W. Vieira de Paula. Disponivel em: http://www2.forumseguranca.org.br/node/21937.
Acesso em 16/09/201 ~Adaptado.
Sobre alguns elementos que contribuem para a coesão do Texto, analise as proposições a seguir.
1) No trecho: "o erro representa, para o "ser policial", a fuga do juramento feito e de pilares que
norteiam um bom policial: a defesa da lei, dos direitos humanos e da devoção à profissão, mesmo
com o risco da própria vida.". com o segmento destacado se ·explicitam os "pilares" mencionados
anteriormente.
2) No trecho: "Afinal, exerce uma árdua profissão em defesa de outrem, e nao para sua própria
defesa. E ª1 reside o ponto alto de ser policial'. com o termo destacado o autor faz referência a
toda a ideia anteriormente exposta.
3) No trecho: "Naquilo que compete ao policial, ele está buscando, dia a dia, a melhoria dos seus
serviços em prol de uma sociedade mais segura. Mas querem mais desse ser.", a opção pela
indeterminação do sujeito faz com que o termo destacado se refira ao conjunto da sociedade, ou a
todas as pessoas, de maneira indefinida.
Está(ão) corretais):
a) 1, 2 e 3.
b) 1 e 2, apenas.
c) 1 e 3, apenas.
d) 2 e 3, apenas.
e) 2, apenas.
95) IPAD - Ag (PC AC)/PC AC/2012
Ser policial
Ser policial é abraçar uma das mais difíceis profissões do mundo, tendo em vista os
procedimentos de alto risco e as inesperadas situações emergenciais, que exigem do policial um
desempenho rápido, correto, preciso, fundamentado na lei e em absoluto bom senso.
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Errar, ainda que passivei, não é admissível. A sociedade exige que o "ser policial", vindo da
mesma sociedade falível, mantenha-se perfeito em suas ações. como se viesse de outro mundo. E
por que ele não pode errar? Porque o erro representa, para o "ser policial", a fuga do juramento
feito e de pilares que norteiam um bom policial: a defesa da lei, dos direitos humanos e da
devoção à profissão, mesmo com o risco da própria vida.
Ser policial, portanto, é estar diante de situações antagônicas e ao mesmo tempo complementares:
é o enfrentamento da violência em defesa do cidadão. É a abordagem ao individuo suspeito com
o fim de prevenir novos delítos. É a satisfação de prender quem acabou de cometer um crime.
O maior orgulho e a melhor recompensa para o "ser policial" é aliar as atividades do dia a dia
com o servir ao próximo. Afinal, exerce uma árdua profissão em defesa de outrem, e não para sua
própria defesa. E ai reside o ponto alto de ser policial: a possibilidade experimentada por poucos
de assumir o papel de guardião da sociedade!
Vivem-se dias difíceis com os problemas enfrentados no mundo moderno na área de segurança
pública. Naquilo que compete ao policial, ele está buscando, dia a dia, a melhoria dos seus
serviços em prol de uma sociedade mais segura. Mas querem mais desse ser. Responsabilizam-no
por todos os problemas de insegurança pública, desconsideram os outros atores sociais presentes
na sociedade. Exige-se que ele resolva as complexas questões de segurança, como um superherói, um "super-ser" policial.
Como em toda profissão, há aqueles que desviam suas condutas. Mas as instituições policiais são
compostas, em sua maioria, por seres imensamente devotados à causa maior de servir e proteger
o cidadão. Se errarem, é porque, infelizmente, não são apenas "seres policiais", são seres
humanos!
Clauber W. Vieira de Paula. Disponivel em: http://www2.forumseguranca.org.br/node/21937.
Acesso em 16/09/201 ~Adaptado.
"Ser policial, portanto, é estar diante de situações antagônicas e ao mesmo tempo
complementares". O trecho sublinhado equivale semanticamente a:
a) situações que se entrecruzam, mas que se contrapõem.
b) situações que interagem, mas que se chocam.
c) situações que se contradizem, mas que se equivalem.
d) situações que se opõem, mas que se completam.
e) situações que não estão definidas, mas que estão alinhadas.
96) IPAD - Ag (PC AC)/PC AC/2012
:
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As características globais e a função comunicativa do Texto levam o leitor a perceber que ele é:
a) um editorial.
b) um sermão.
c) um anúncio.
d) uma crônica.
e) uma resenha.
97) FUNCAB - Ag Pol (PC RO)/PC RO/2014
Assunto:
Leia o texto abaixo e responda à proposta.
Perícia de campo
Os novos Sherlock Holmes trocaram as lupas por luzes forenses. São lanternas portáteis ou
lâmpadas de maior porte que emitem luzes de diferentes comprimentos de onda, ajudando a
revelar coisas que normalmente passariam despercebidas. As fibras sintéticas ficam fluorescentes
na maioria dos comprimentos de onda, especialmente nos 300 nanômetros da luz ultravioleta. Já
materiais orgânicos, como fibras de algodão, saliva, urina, sêmen e ossos, ficam opacos e
esbranquiçados sob a luz negra. "Investigando um caso de estupro, analisei o banco de um carro
que não tinha sinais evidentes. Com a luz, pude ver e coletar uma amostra de sêmen e identificar
o material genético que incriminou um suspeito", diz Rosângela Monteiro, da Polícia Científica
de São Paulo.
Mas isso não é nada perto do que já é possível fazer com impressões digitais. Sim, porque a coleta
dessas provas essenciais não é tão simples quanto parece. A maioria delas não é visível a olho nu
e dependendo do suporte, era impossível identificá-las'.
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Superfícies molhadas, por exemplo, sempre foram uma barreira para os peritos. Problema
resolvido com o desenvolvimento de nanopartículas de óxidos de zinco, usadas em um pó que
reage com a gordura deixada pelas digitais mesmo na presença de água. Depois, é só iluminar a
região desejada com luz ultravioleta e a digital, brilhante, está pronta para ser registrada numa
foto.
O próximo desafio é tirar impressões digitais de pele humana, tarefa que está sendo pesquisada
por cientistas do Oak Ridge National Laboratory, nos EUA. Eles desenvolveram um
equipamento portátil que realiza uma técnica conhecida por espectroscopia de superfície
aumentada. O método já mostrou que funciona, mas o instrumento é feito com nanofios
revestidos de prata que ainda não dão resultados muito nítidos. O grupo trabalha para melhorar
esse revestimento e chegar a uma impressão digital mais evidente, que possa ser revelada com
uma fotografia na própria cena do crime.
Mas é melhor apressarem os estudos. Se demorarem, os cientistas do Oak Ridge ficarão
ultrapassados antes mesmo de concluírem sua obra-prima. É que, segundo a revista Science,
impressões digitais em superfícies molhadas e em pele humana estão prestes a ser reveladas por
um único equipamento, que vaporiza uma mistura de moléculas de metanol e água carregadas
eletricamente sobre a área investigada. Em contato com a mistura, cada superfície emite íons
específicos. Captados por um aparelho, esses sinais são transformados em unidades de imagem,
como se fossem pixeis. O resultado é uma versão digital da marca dos dedos, produzida em
poucos segundos. E o mais incrível é que o aparelho também distingue substâncias em que o
autor da marca tocou antes, como drogas, pólvora, metais e substâncias químicas em geral. O kit
básico de trabalho de campo de um perito criminal ainda vai ganhar mais um forte aliado nos
próximos anos. com a chegada ao mercado de um gravador portátil de imagens em 3 dimensões,
apresentado em abril por cientistas do centro de pesquisas alemão Fraunhofer IOF. Com eles, os
peritos não precisam mais esperar o gesso secar para conseguir um molde de uma pegada ou
marca de pneu. Basta tirar uma foto com o equipamento e a imagem em 3D pode ser passada
para um computador para comparações. O gravador também pode ser útil para filmar cenas de
crime em locais públicos, onde não se tem chance de preservar a cena por muito tempo: bastará
reconstruir o ambiente virtualmente e estudá-lo com mais calma no laboratório.
(Tarso Araújo, in Revista Superinteressante, outubro de 2008).
De acordo com a leitura do texto, compreende-se que:
a) o caso mencionado no primeiro parágrafo confirma que os aparatos tecnológicos muitas
vezes perturbam as investigações.
b) desde que foi desenvolvido o gravador portátil em 3D, não é mais necessário que se analise a
cena do crime.
c) a competição que se instalou nos meios científicos prejudica o desenvolvimento de novas
tecnologias.
d) o avanço das novas tecnologias, no caso de identificação de impressões digitais, já dispensa a
análise pessoal de um perito.
e) os apetrechos criados com as novas tecnologias agilizam e qualificam o trabalho de
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investigadores criminais.
98) FUNCAB - Ag Pol (PC RO)/PC RO/2014
Leia o texto abaixo e responda à proposta.
Perícia de campo
Os novos Sherlock Holmes trocaram as lupas por luzes forenses. São lanternas portáteis ou
lâmpadas de maior porte que emitem luzes de diferentes comprimentos de onda, ajudando a
revelar coisas que normalmente passariam despercebidas. As fibras sintéticas ficam fluorescentes
na maioria dos comprimentos de onda, especialmente nos 300 nanômetros da luz ultravioleta. Já
materiais orgânicos, como fibras de algodão, saliva, urina, sêmen e ossos, ficam opacos e
esbranquiçados sob a luz negra. "Investigando um caso de estupro, analisei o banco de um carro
que não tinha sinais evidentes. Com a luz, pude ver e coletar uma amostra de sêmen e identificar
o material genético que incriminou um suspeito", diz Rosângela Monteiro, da Polícia Científica
de São Paulo.
Mas isso não é nada perto do que já é possível fazer com impressões digitais. Sim, porque a coleta
dessas provas essenciais não é tão simples quanto parece. A maioria delas não é visível a olho nu
e dependendo do suporte, era impossível identificá-las'.
Superfícies molhadas, por exemplo, sempre foram uma barreira para os peritos. Problema
resolvido com o desenvolvimento de nanopartículas de óxidos de zinco, usadas em um pó que
reage com a gordura deixada pelas digitais mesmo na presença de água. Depois, é só iluminar a
região desejada com luz ultravioleta e a digital, brilhante, está pronta para ser registrada numa
foto.
O próximo desafio é tirar impressões digitais de pele humana, tarefa que está sendo pesquisada
por cientistas do Oak Ridge National Laboratory, nos EUA. Eles desenvolveram um
equipamento portátil que realiza uma técnica conhecida por espectroscopia de superfície
aumentada. O método já mostrou que funciona, mas o instrumento é feito com nanofios
revestidos de prata que ainda não dão resultados muito nítidos. O grupo trabalha para melhorar
esse revestimento e chegar a uma impressão digital mais evidente, que possa ser revelada com
uma fotografia na própria cena do crime.
Mas é melhor apressarem os estudos. Se demorarem, os cientistas do Oak Ridge ficarão
ultrapassados antes mesmo de concluírem sua obra-prima. É que, segundo a revista Science,
impressões digitais em superfícies molhadas e em pele humana estão prestes a ser reveladas por
um único equipamento, que vaporiza uma mistura de moléculas de metanol e água carregadas
eletricamente sobre a área investigada. Em contato com a mistura, cada superfície emite íons
específicos. Captados por um aparelho, esses sinais são transformados em unidades de imagem,
como se fossem pixeis. O resultado é uma versão digital da marca dos dedos, produzida em
poucos segundos. E o mais incrível é que o aparelho também distingue substâncias em que o
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autor da marca tocou antes, como drogas, pólvora, metais e substâncias químicas em geral. O kit
básico de trabalho de campo de um perito criminal ainda vai ganhar mais um forte aliado nos
próximos anos. com a chegada ao mercado de um gravador portátil de imagens em 3 dimensões,
apresentado em abril por cientistas do centro de pesquisas alemão Fraunhofer IOF. Com eles, os
peritos não precisam mais esperar o gesso secar para conseguir um molde de uma pegada ou
marca de pneu. Basta tirar uma foto com o equipamento e a imagem em 3D pode ser passada
para um computador para comparações. O gravador também pode ser útil para filmar cenas de
crime em locais públicos, onde não se tem chance de preservar a cena por muito tempo: bastará
reconstruir o ambiente virtualmente e estudá-lo com mais calma no laboratório.
(Tarso Araújo, in Revista Superinteressante, outubro de 2008).
Assinale a opção em que se identifica a figura de linguagem conhecida como metonímia.
a) "Com eles, os peritos não precisam mais esperar o gesso secar para conseguir um molde de
uma pegada ou marca de pneu."
b) "Os novos Sherlock Holmes trocaram as lupas por luzes forenses."
c) "Eles desenvolveram um equipamento portátil que realiza uma técnica conhecida por
espectroscopia de superfície aumentada."
d) "O resultado é uma versão digital da marca dos dedos, produzida em poucos segundos."
e) "Mas isso não é nada perto do que já é possível fazer com impressões digitais."
99) FUNCAB - Ag Pol (PC RO)/PC RO/2014
Leia o texto abaixo e responda à proposta.
Perícia de campo
Os novos Sherlock Holmes trocaram as lupas por luzes forenses. São lanternas portáteis ou
lâmpadas de maior porte que emitem luzes de diferentes comprimentos de onda, ajudando a
revelar coisas que normalmente passariam despercebidas. As fibras sintéticas ficam fluorescentes
na maioria dos comprimentos de onda, especialmente nos 300 nanômetros da luz ultravioleta. Já
materiais orgânicos, como fibras de algodão, saliva, urina, sêmen e ossos, ficam opacos e
esbranquiçados sob a luz negra. "Investigando um caso de estupro, analisei o banco de um carro
que não tinha sinais evidentes. Com a luz, pude ver e coletar uma amostra de sêmen e identificar
o material genético que incriminou um suspeito", diz Rosângela Monteiro, da Polícia Científica
de São Paulo.
Mas isso não é nada perto do que já é possível fazer com impressões digitais. Sim, porque a coleta
dessas provas essenciais não é tão simples quanto parece. A maioria delas não é visível a olho nu
e dependendo do suporte, era impossível identificá-las'.
Superfícies molhadas, por exemplo, sempre foram uma barreira para os peritos. Problema
resolvido com o desenvolvimento de nanopartículas de óxidos de zinco, usadas em um pó que
reage com a gordura deixada pelas digitais mesmo na presença de água. Depois, é só iluminar a
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região desejada com luz ultravioleta e a digital, brilhante, está pronta para ser registrada numa
foto.
O próximo desafio é tirar impressões digitais de pele humana, tarefa que está sendo pesquisada
por cientistas do Oak Ridge National Laboratory, nos EUA. Eles desenvolveram um
equipamento portátil que realiza uma técnica conhecida por espectroscopia de superfície
aumentada. O método já mostrou que funciona, mas o instrumento é feito com nanofios
revestidos de prata que ainda não dão resultados muito nítidos. O grupo trabalha para melhorar
esse revestimento e chegar a uma impressão digital mais evidente, que possa ser revelada com
uma fotografia na própria cena do crime.
Mas é melhor apressarem os estudos. Se demorarem, os cientistas do Oak Ridge ficarão
ultrapassados antes mesmo de concluírem sua obra-prima. É que, segundo a revista Science,
impressões digitais em superfícies molhadas e em pele humana estão prestes a ser reveladas por
um único equipamento, que vaporiza uma mistura de moléculas de metanol e água carregadas
eletricamente sobre a área investigada. Em contato com a mistura, cada superfície emite íons
específicos. Captados por um aparelho, esses sinais são transformados em unidades de imagem,
como se fossem pixeis. O resultado é uma versão digital da marca dos dedos, produzida em
poucos segundos. E o mais incrível é que o aparelho também distingue substâncias em que o
autor da marca tocou antes, como drogas, pólvora, metais e substâncias químicas em geral. O kit
básico de trabalho de campo de um perito criminal ainda vai ganhar mais um forte aliado nos
próximos anos. com a chegada ao mercado de um gravador portátil de imagens em 3 dimensões,
apresentado em abril por cientistas do centro de pesquisas alemão Fraunhofer IOF. Com eles, os
peritos não precisam mais esperar o gesso secar para conseguir um molde de uma pegada ou
marca de pneu. Basta tirar uma foto com o equipamento e a imagem em 3D pode ser passada
para um computador para comparações. O gravador também pode ser útil para filmar cenas de
crime em locais públicos, onde não se tem chance de preservar a cena por muito tempo: bastará
reconstruir o ambiente virtualmente e estudá-lo com mais calma no laboratório.
(Tarso Araújo, in Revista Superinteressante, outubro de 2008).
Em: " ... ajudando a revelar coisas QUE NORMALMENTE PASSARIAM DESPERCEBIDAS.", a
oração destacada classifica-se como:
a) subordinada substantiva predicativa.
b) subordinada adjetiva explicativa.
c) subordinada adjetiva restritiva.
d) subordinada substantiva subjetiva.
e) coordenada sindética aditiva.
100) FUNCAB - Ag Pol (PC RO)/PC RO/2014
Leia o texto abaixo e responda à proposta.
Perícia de campo
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Os novos Sherlock Holmes trocaram as lupas por luzes forenses. São lanternas portáteis ou
lâmpadas de maior porte que emitem luzes de diferentes comprimentos de onda, ajudando a
revelar coisas que normalmente passariam despercebidas. As fibras sintéticas ficam fluorescentes
na maioria dos comprimentos de onda, especialmente nos 300 nanômetros da luz ultravioleta. Já
materiais orgânicos, como fibras de algodão, saliva, urina, sêmen e ossos, ficam opacos e
esbranquiçados sob a luz negra. "Investigando um caso de estupro, analisei o banco de um carro
que não tinha sinais evidentes. Com a luz, pude ver e coletar uma amostra de sêmen e identificar
o material genético que incriminou um suspeito", diz Rosângela Monteiro, da Polícia Científica
de São Paulo.
Mas isso não é nada perto do que já é possível fazer com impressões digitais. Sim, porque a coleta
dessas provas essenciais não é tão simples quanto parece. A maioria delas não é visível a olho nu
e dependendo do suporte, era impossível identificá-las'.
Superfícies molhadas, por exemplo, sempre foram uma barreira para os peritos. Problema
resolvido com o desenvolvimento de nanopartículas de óxidos de zinco, usadas em um pó que
reage com a gordura deixada pelas digitais mesmo na presença de água. Depois, é só iluminar a
região desejada com luz ultravioleta e a digital, brilhante, está pronta para ser registrada numa
foto.
O próximo desafio é tirar impressões digitais de pele humana, tarefa que está sendo pesquisada
por cientistas do Oak Ridge National Laboratory, nos EUA. Eles desenvolveram um
equipamento portátil que realiza uma técnica conhecida por espectroscopia de superfície
aumentada. O método já mostrou que funciona, mas o instrumento é feito com nanofios
revestidos de prata que ainda não dão resultados muito nítidos. O grupo trabalha para melhorar
esse revestimento e chegar a uma impressão digital mais evidente, que possa ser revelada com
uma fotografia na própria cena do crime.
Mas é melhor apressarem os estudos. Se demorarem, os cientistas do Oak Ridge ficarão
ultrapassados antes mesmo de concluírem sua obra-prima. É que, segundo a revista Science,
impressões digitais em superfícies molhadas e em pele humana estão prestes a ser reveladas por
um único equipamento, que vaporiza uma mistura de moléculas de metanol e água carregadas
eletricamente sobre a área investigada. Em contato com a mistura, cada superfície emite íons
específicos. Captados por um aparelho, esses sinais são transformados em unidades de imagem,
como se fossem pixeis. O resultado é uma versão digital da marca dos dedos, produzida em
poucos segundos. E o mais incrível é que o aparelho também distingue substâncias em que o
autor da marca tocou antes, como drogas, pólvora, metais e substâncias químicas em geral. O kit
básico de trabalho de campo de um perito criminal ainda vai ganhar mais um forte aliado nos
próximos anos. com a chegada ao mercado de um gravador portátil de imagens em 3 dimensões,
apresentado em abril por cientistas do centro de pesquisas alemão Fraunhofer IOF. Com eles, os
peritos não precisam mais esperar o gesso secar para conseguir um molde de uma pegada ou
marca de pneu. Basta tirar uma foto com o equipamento e a imagem em 3D pode ser passada
para um computador para comparações. O gravador também pode ser útil para filmar cenas de
crime em locais públicos, onde não se tem chance de preservar a cena por muito tempo: bastará
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reconstruir o ambiente virtualmente e estudá-lo com mais calma no laboratório.
(Tarso Araújo, in Revista Superinteressante, outubro de 2008).
Em: "O gravador também pode ser útil para filmar cenas de crime em locais públicos, onde não
se tem chance de preservar a cena por muito tempo: bastará reconstruir o ambiente virtualmente
e estudá-lo com mais calma no laboratório.", o pronome oblíquo destacado funciona como
elemento de coesão que retoma:
a) laboratório.
b) locais públicos.
c) gravador.
d) cenas de crime.
e) ambiente.

Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais
189) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Leia a tira para responder à .

(http://blogdoxandro.blogspot.com.br. Acesso em 20.05.2014. Adaptado)

No trecho – O mundo seria bem melhor se elas parassem de pensar nelas mesmas ... –, a forma
verbal destacada indica um fato incerto, em que há apenas a possibilidade de que se realize,
como ocorre com a expressão verbal destacada em:
a) ... tornando-se assim instituições que se destacam também no ensino.
b) Daí não decorre que só quem pesquisa, atividade estupidamente cara, seja capaz de ensinar.
c) O Ranking Universitário mostra essa correlação de forma cristalina...
d) É claro que universidades que fazem pesquisa tendem a reunir a nata dos especialistas...
e) Não é preciso ser um gênio da aritmética para perceber que o país não dispõe de recursos...
190) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
Pronomes
Sobre o emprego dos Pronomes de Tratamento, a construção INCORRETA é:
a) Vossa Eminência dirigiu-se ao altar da Capela.
b) Vossa Excelência encaminhará seu parecer pela manhã.
c) Vossa Magnificência proferiu seu discurso no auditório principal.
d) Vossa Senhoria estais indignado com o desrespeito demonstrado pelos requerentes.

Sintaxe
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191) CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013
Texto para o item
O respeito às diferentes manifestações culturais é fundamental, ainda mais em um país como o
Brasil, que apresenta tradições e costumes muito variados em todo o seu território. Essa
diversidade é valorizada e preservada por ações da Secretaria da Identidade e da Diversidade
Cultural (SID), criada em 2003 e ligada ao Ministério da Cultura.
Cidadãos de áreas rurais que estejam ligados a atividades culturais e estudantes universitários de
todas as regiões do Brasil, por exemplo, são beneficiados por um dos projetos da SID: as Redes
Culturais. Essas redes abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas
manifestações de cunho artístico. O projeto é guiado por parcerias entre órgãos representativos
do Estado brasileiro e as entidades culturais.
A Rede Cultural da Terra realiza oficinas de capacitação, cultura digital e atividades ligadas às
artes plásticas, cênicas e visuais, à literatura, à música e ao artesanato. Além disso, mapeia a
memória cultural dos trabalhadores do campo. A Rede Cultural dos Estudantes promove eventos
e mostras culturais e artísticas e apoia a criação de Centros Universitários de Cultura e Arte.
Culturas populares e indígenas são outro foco de atenção das políticas de diversidade, havendo
editais públicos de premiação de atividades realizadas ou em andamento, o que democratiza o
acesso a recursos públicos.
O papel da cultura na humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil é discutido em
seminários da SID. Além disso, iniciativas artísticas inovadoras nesse segmento são premiadas
com recursos do Edital Loucos pela Diversidade. Tais ações contribuem para a inclusão e
socializam o direito à criação e à produção cultural.
A participação de toda a sociedade civil na discussão de qualquer política cultural se dá em
reuniões da SID com grupos de trabalho e em seminários, oficinas e fóruns, nos quais são
apresentadas as demandas da população. Com base nesses encontros é que podem ser planejadas
e desenvolvidas ações que permitam o acesso dos cidadãos à cultura e a promoção de suas
manifestações, independentemente de cor, sexo, idade, etnia e orientação sexual.
Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/sobre/cultura/> (com adaptações).
Considerando as ideias e aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item a seguir.
A retirada da vírgula após ―Brasil‖ manteria a correção gramatical e os sentidos do texto, visto
que, nesse caso, o emprego desse sinal de pontuação é facultativo.
Certo
Errado

Análise Sintática
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192) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Ética e moral: que significam?
(Leonardo Boff)
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa resgatar o sentido originário das palavras.
Ética e moral é a mesma coisa? É e não é.
1. O significado de ética
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que valem para todos,
pois estão ancorados na nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente?
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de regra de ouro, é esse: ―não faças ao
outro o que não queres que te façam a ti". Ou positivamente: ―faça ao outro o que queres que te
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido também pela expressão de Jesus,
testemunhada em todas as religiões: ―ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do amor
universal e incondicional. Quem não quer ser amado? Quem não quer amar? Alguém quer ser
odiado ou ser tratado com fria indiferença? Ninguém.
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado. Toda vida precisa de cuidado. Um
recém-nascido deixado à sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão essencial
que, se bem observarmos, tudo o que fazemos vem acompanhado de cuidado ou falta de
cuidado. Se fazemos com
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos também cuidamos.
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer um
colapso e destruir as condições que permitem o projeto planetário humano. A própria política é
o cuidado para com o bem do povo.
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se nossos pais não fossem solidários conosco
quando nascemos e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de tudo isso. Se na
sociedade não respeitamos as normas coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre ser solidariedade a partir de
baixo, dos últimos e dos que mais sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.
Com-paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o
outro para que nunca se sinta só em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos.
Pertence também à humanidade essencial a capacidade e a vontade de perdoar. Todos somos
falíveis, podemos errar involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar. Perdoar significa não deixar que o
erro e o ódio tenham a última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para que possa
refazer as relações boas.
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Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o
imperativo ético de tratá-lo humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível.
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que todos possam se
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa individual de cada pessoa, é também a cidade, o
estado e o planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética. Vejamos agora o que é
moral.
2. O significado de moral
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra.
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a solidariedade e o
perdão. Esse jeito diferente chamamos de moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. Vamos dar
um exemplo. Importante é ter uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja casa habitável.
Assim é com a ética e a moral.
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que nela todos possam caber inclusive a
natureza. Faz-se mister uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras diferentes como os povos organizam a ética,
dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a família, de cuidar das
pessoas e da natureza, de estabelecer os laços de solidariedade entre todos, os estilos de
manifestar o perdão.
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência humana e à preservação da Casa Comum,
a única que temos que é o Planeta Terra.
(Disponível em: http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014)
Nota: Para resolver a , considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho ―Ética é um
conjunto...‖.
Ao indicar a regra de ouro, no segundo parágrafo, o autor escreve ―não faças ao outro o que não
queres que te façam a ti'. Ele obteve um efeito enfático por meio do emprego reiterado de uma
mesma função sintática na última oração. Trata-se:
a) do objeto direto.
b) do sujeito.
c) do adjunto adnominal
d) do objeto indireto.
193) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Ética e moral: que significam?
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(Leonardo Boff)
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa resgatar o sentido originário das palavras.
Ética e moral é a mesma coisa? É e não é.
1. O significado de ética
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que valem para todos,
pois estão ancorados na nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente?
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de regra de ouro, é esse: ―não faças ao
outro o que não queres que te façam a ti". Ou positivamente: ―faça ao outro o que queres que te
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido também pela expressão de Jesus,
testemunhada em todas as religiões: ―ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do amor
universal e incondicional. Quem não quer ser amado? Quem não quer amar? Alguém quer ser
odiado ou ser tratado com fria indiferença? Ninguém.
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado. Toda vida precisa de cuidado. Um
recém-nascido deixado à sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão essencial
que, se bem observarmos, tudo o que fazemos vem acompanhado de cuidado ou falta de
cuidado. Se fazemos com
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos também cuidamos.
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer um
colapso e destruir as condições que permitem o projeto planetário humano. A própria política é
o cuidado para com o bem do povo.
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se nossos pais não fossem solidários conosco
quando nascemos e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de tudo isso. Se na
sociedade não respeitamos as normas coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre ser solidariedade a partir de
baixo, dos últimos e dos que mais sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.
Com-paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o
outro para que nunca se sinta só em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos.
Pertence também à humanidade essencial a capacidade e a vontade de perdoar. Todos somos
falíveis, podemos errar involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar. Perdoar significa não deixar que o
erro e o ódio tenham a última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para que possa
refazer as relações boas.
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o
imperativo ético de tratá-lo humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível.
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Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que todos possam se
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa individual de cada pessoa, é também a cidade, o
estado e o planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética. Vejamos agora o que é
moral.
2. O significado de moral
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra.
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a solidariedade e o
perdão. Esse jeito diferente chamamos de moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. Vamos dar
um exemplo. Importante é ter uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja casa habitável.
Assim é com a ética e a moral.
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que nela todos possam caber inclusive a
natureza. Faz-se mister uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras diferentes como os povos organizam a ética,
dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a família, de cuidar das
pessoas e da natureza, de estabelecer os laços de solidariedade entre todos, os estilos de
manifestar o perdão.
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência humana e à preservação da Casa Comum,
a única que temos que é o Planeta Terra.
(Disponível em: http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014)
Nota: Para resolver a , considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho ―Ética é um
conjunto...‖.
No fragmento ―Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que
valem para todos.‖ (1°§), a oração sublinhada exerce a mesma função sintática do vocábulo
destacado em:
a) ―O primeiro princípio do agir humano‖ (2°§)
b) ―Toda vida precisa de cuidado.‖ (3°§)
c) ―A ética do cuidado hoje é fundamental.‖ (4°§)
d) ―construir junto algo bom para todos.‖ (5°§)

Função sintática dos pronomes
194) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Leia o texto para responder à .
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Ficção universitária
Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem elementos para que
tentemos desfazer o mito, que consta da Constituição, de que pesquisa e ensino são
indissociáveis.
É claro que universidades que fazem pesquisa tendem a reunir a nata dos especialistas, produzir
mais inovação e atrair os alunos mais qualificados, tornando-se assim instituições que se
destacam também no ensino. O Ranking Universitário mostra essa correlação de forma cristalina:
das 20 universidades mais bem avaliadas em termos de ensino, 15 lideram no quesito pesquisa (e
as demais estão relativamente bem posicionadas). Das 20 que saem à frente em inovação, 15
encabeçam também a pesquisa.
Daí não decorre que só quem pesquisa, atividade estupidamente cara, seja capaz de ensinar. O
gasto médio anual por aluno numa das três universidades estaduais paulistas, aí embutidas
todas as despesas que contribuem direta e indiretamente para a boa pesquisa, incluindo inativos
e aportes de Fapesp, CNPq e Capes, é de R$ 46 mil (dados de 2008). Ora, um aluno do ProUni
custa ao governo algo em torno de R$ 1.000 por ano em renúncias fiscais.
Não é preciso ser um gênio da aritmética para perceber que o país não dispõe de recursos para
colocar os quase sete milhões de universitários em instituições com o padrão de investimento das
estaduais paulistas.
E o Brasil precisa aumentar rapidamente sua população universitária. Nossa taxa bruta de
escolarização no nível superior beira os 30%, contra 59% do Chile e 63% do Uruguai. Isso para
não mencionar países desenvolvidos como EUA (89%) e Finlândia (92%).
Em vez de insistir na ficção constitucional de que todas as universidades do país precisam
dedicar-se à pesquisa, faria mais sentido aceitar o mundo como ele é e distinguir entre
instituições de elite voltadas para a produção de conhecimento e as que se destinam a difundi-lo.
O Brasil tem necessidade de ambas.
(Hélio Schwartsman. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br, 10.09.2013. Adaptado)
Considere o seguinte trecho do texto.
Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem elementos para que
tentemos desfazer o mito...
Assinale a alternativa em que os pronomes que substituem as expressões em destaque estão
corretamente empregados, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.
a) Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem-os para que
tentemos desfazer-no...
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b) Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem-nos
tentemos desfazer-lhe...
c) Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem-lhes
tentemos desfazê-lo...
d) Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem-nos
tentemos desfazê-lo...
e) Os dados do Ranking Universitário publicados em setembro de 2013 trazem-lhes
tentemos desfazer-lhe...

para que
para que
para que
para que

195) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
Pavio do destino
Sérgio Sampaio
O bandido e o mocinho
São os dois do mesmo ninho
Correm nos estreitos trilhos
Lá no morro dos aflitos
Na Favela do Esqueleto
São filhos do primo pobre
A parcela do silêncio
Que encobre todos os gritos
E vão caminhando juntos
O mocinho e o bandido
De revólver de brinquedo
Porque ainda são meninos
Quem viu o pavio aceso do destino?
Com um pouco mais de idade
E já não são como antes
Depois que uma autoridade
Inventou-lhes um flagrante
Quanto mais escapa o tempo
Dos falsos educandários
Mais a dor é o documento
Que os agride e os separa
Não são mais dois inocentes
Não se falam cara a cara
Quem pode escapar ileso
Do medo e do desatino
Quem viu o pavio aceso do destino?
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O tempo é pai de tudo
E surpresa não tem dia
Pode ser que haja no mundo
Outra maior ironia
O bandido veste a farda
Da suprema segurança
O mocinho agora amarga
Um bando, uma quadrilha
São os dois da mesma safra
Os dois são da mesma ilha
Dois meninos pelo avesso
Dois perdidos Valentinos
Quem viu o pavio aceso do destino?
A respeito dos sentidos do texto de Sérgio Sampaio, que constitui a letra de uma música, julgue o
item seguinte.
O trecho ―Quanto mais escapa o tempo / Dos falsos educandários / Mais a dor é o documento /
Que os agride e os separa‖ poderia, sem prejuízo para a correção gramatical, ser reescrito da
seguinte forma: À medida que escapa o tempo dos falsos educandários, a dor vai se tornando o
documento que os agride e os separa.
Certo
Errado

Regência Nominal e Verbal (casos gerais)
196) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Leia o texto.
Mesmo estando apta
desenvolver atividades na área de ensino, a maioria dos profissionais
que conclui o ensino superior sente-se impelida
buscar outras áreas
que possa
trabalhar, geralmente atraída
salários mais expressivos e melhores condições de trabalho.
Considerando-se as regras de regência, verbal e nominal, de acordo com a norma-padrão da
língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:
a) a … a … em … por
b) em … por … a … de
c) por … a … em … com
d) a … de … de … por
e) a … com … por … com
197) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Ética e moral: que significam?
(Leonardo Boff)
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Face à crise generalizada de ética e de moral, importa resgatar o sentido originário das palavras.
Ética e moral é a mesma coisa? É e não é.
1. O significado de ética
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que valem para todos,
pois estão ancorados na nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente?
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de regra de ouro, é esse: ―não faças ao
outro o que não queres que te façam a ti". Ou positivamente: ―faça ao outro o que queres que te
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido também pela expressão de Jesus,
testemunhada em todas as religiões: ―ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do amor
universal e incondicional. Quem não quer ser amado? Quem não quer amar? Alguém quer ser
odiado ou ser tratado com fria indiferença? Ninguém.
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado. Toda vida precisa de cuidado. Um
recém-nascido deixado à sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão essencial
que, se bem observarmos, tudo o que fazemos vem acompanhado de cuidado ou falta de
cuidado. Se fazemos com
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos também cuidamos.
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer um
colapso e destruir as condições que permitem o projeto planetário humano. A própria política é
o cuidado para com o bem do povo.
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se nossos pais não fossem solidários conosco
quando nascemos e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de tudo isso. Se na
sociedade não respeitamos as normas coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre ser solidariedade a partir de
baixo, dos últimos e dos que mais sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.
Com-paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o
outro para que nunca se sinta só em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos.
Pertence também à humanidade essencial a capacidade e a vontade de perdoar. Todos somos
falíveis, podemos errar involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar. Perdoar significa não deixar que o
erro e o ódio tenham a última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para que possa
refazer as relações boas.
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o
imperativo ético de tratá-lo humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível.
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu
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lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que todos possam se
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa individual de cada pessoa, é também a cidade, o
estado e o planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética. Vejamos agora o que é
moral.
2. O significado de moral
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra.
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a solidariedade e o
perdão. Esse jeito diferente chamamos de moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. Vamos dar
um exemplo. Importante é ter uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja casa habitável.
Assim é com a ética e a moral.
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que nela todos possam caber inclusive a
natureza. Faz-se mister uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras diferentes como os povos organizam a ética,
dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a família, de cuidar das
pessoas e da natureza, de estabelecer os laços de solidariedade entre todos, os estilos de
manifestar o perdão.
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência humana e à preservação da Casa Comum,
a única que temos que é o Planeta Terra.
(Disponível em: http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014)
Nota: Para resolver a , considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho ―Ética é um
conjunto...‖.
No fragmento ―Tudo o que amamos também cuidamos‖ (3°§), ocorre um desvio de regência
provocado:
a) pelo emprego do verbo ―amamos‖ sem complemento explícito.
b) pelo uso do vocábulo ―também‖ relacionando dois verbos.
c) pelo uso de complementos distintos para verbos equivalentes.
d) pelo uso de um mesmo tipo de complemento para verbos de regências distintas.

Concordância (Verbal e Nominal)
198) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado nacional. Desde 1945, dizem, sua soberania
foi ultrapassada pelas redes transnacionais de poder, especialmente as do capitalismo global e da
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cultura pós-moderna. Alguns pós-modernistas levam mais longe a argumentação, afirmando que
isso põe em risco a certeza e a racionalidade da civilização moderna, entre cujos esteios principais
se insere a noção segura e unidimensional de soberania política absoluta, inserida no conceito de
Estado nacional. No coração histórico da sociedade moderna, a Comunidade Europeia (CE)
supranacional parece dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional vem
fragmentando-se. Ali, tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado nacional, embora,
para essa visão, uma aposentadoria oportuna talvez fosse a metáfora mais adequada. O cientista
político Phillippe Schmitter argumentou que, embora a situação europeia seja singular, seu
progresso para além do Estado nacional tem uma pertinência mais genérica, pois "o contexto
contemporâneo favorece sistematicamente a transformação dos Estados em confederatii,
condominii ou federatii, numa variedade de contextos".
É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas, que trazem à memória algumas
formas mais antigas, como lembra o latim usado por Schmitter. Estas nos obrigam a rever nossas
ideias do que devem ser os Estados contemporâneos e suas inter relações. De fato, nos últimos 25
anos, assistimos a reversões neoliberais e transnacionais de alguns poderes de Estados nacionais.
No entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao longo desse mesmo período recente,
os Estados regularam cada vez mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida e da família. A
regulamentação estatal das relações entre homens e mulheres, da violência familiar, do cuidado
com os filhos, do aborto e de hábitos pessoais que costumavam ser considerados particulares,
como o fumo, continua a crescer. A política estatal de proteção ao consumidor e ao meio
ambiente continua a proliferar. Tudo indica que o enfraquecimento do Estado nacional da
Europa Ocidental é ligeiro, desigual e singular. Em partes do mundo menos desenvolvido,
alguns aspirantes a Estados nacionais também estão fraquejando, mas por razões diferentes,
essencialmente "pré-modernas". Na maior parte do mundo, os Estados nacionais continuam a
amadurecer ou, pelo menos, estão tentando fazê-lo. A Europa não é o futuro do mundo. Os
Estados do mundo são numerosos e continuam variados, tanto em suas estruturas atuais quanto
em suas trajetórias.
Michael Mann. Estados nacionais na Europa e noutros continentes: diversificar, desenvolver, não
morrer. In: Gopal Balakrishnan. Um mapa da nacional. Vera Ribeiro (Trad.). Rio de Janeiro:
Contraponto, 2000, p. 311-4 (com adaptações).
Considerando as relações de sentido e as estruturas linguísticas do texto, julgue o seguinte item.
No trecho "É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas", o emprego da forma
verbal singular "É" justifica-se pelo fato de essa forma verbal não ter sujeito explícito.
Certo
Errado
199) CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013
Texto para o item
O respeito às diferentes manifestações culturais é fundamental, ainda mais em um país como o
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Brasil, que apresenta tradições e costumes muito variados em todo o seu território. Essa
diversidade é valorizada e preservada por ações da Secretaria da Identidade e da Diversidade
Cultural (SID), criada em 2003 e ligada ao Ministério da Cultura.
Cidadãos de áreas rurais que estejam ligados a atividades culturais e estudantes universitários de
todas as regiões do Brasil, por exemplo, são beneficiados por um dos projetos da SID: as Redes
Culturais. Essas redes abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas
manifestações de cunho artístico. O projeto é guiado por parcerias entre órgãos representativos
do Estado brasileiro e as entidades culturais.
A Rede Cultural da Terra realiza oficinas de capacitação, cultura digital e atividades ligadas às
artes plásticas, cênicas e visuais, à literatura, à música e ao artesanato. Além disso, mapeia a
memória cultural dos trabalhadores do campo. A Rede Cultural dos Estudantes promove eventos
e mostras culturais e artísticas e apoia a criação de Centros Universitários de Cultura e Arte.
Culturas populares e indígenas são outro foco de atenção das políticas de diversidade, havendo
editais públicos de premiação de atividades realizadas ou em andamento, o que democratiza o
acesso a recursos públicos.
O papel da cultura na humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil é discutido em
seminários da SID. Além disso, iniciativas artísticas inovadoras nesse segmento são premiadas
com recursos do Edital Loucos pela Diversidade. Tais ações contribuem para a inclusão e
socializam o direito à criação e à produção cultural.
A participação de toda a sociedade civil na discussão de qualquer política cultural se dá em
reuniões da SID com grupos de trabalho e em seminários, oficinas e fóruns, nos quais são
apresentadas as demandas da população. Com base nesses encontros é que podem ser planejadas
e desenvolvidas ações que permitam o acesso dos cidadãos à cultura e a promoção de suas
manifestações, independentemente de cor, sexo, idade, etnia e orientação sexual.
Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/sobre/cultura/> (com adaptações).
Considerando as ideias e aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item a seguir.
A correção gramatical do texto seria mantida caso as formas verbais ―promove‖ e ―apoia‖ fossem
flexionadas no plural, para concordar com o termo mais próximo, ―dos Estudantes‖.
Certo
Errado

Pontuação
200) CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012
Texto para o item
Em um momento em que os Estados-nação se dobram diante das forças do mercado, os
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dirigentes políticos sonham com estabilidade. Ora, as formas de governo utilizadas pelos
impérios fascinam por sua resistência aos sobressaltos da história, sua plasticidade e sua
capacidade de unir populações diferentes.
Por que nos interessar pela noção de império? Não vivemos hoje em um mundo de Estadosnação? São eles, por exemplo, que têm seus assentos na ONU, com suas bandeiras, seus selos
postais e suas instituições. No entanto, o estudo dos impérios, antigos ou recentes, permite
acessar as raízes do mundo contemporâneo e aprofundar nossa compreensão das modalidades
de organização do poder político, ontem, hoje e − por que não? − amanhã.
O conceito de Estado-nação baseia-se em uma ficção, a da homogeneidade: um povo, um
território, um governo. Os impérios nascem da extensão do poder através do espaço e se
assentam na diversidade: eles governam de maneiras diferentes povos diferentes, sob uma dupla
tensão. Por um lado, a vontade dos líderes políticos de estender seu controle territorial, em um
contexto em que os povos vivem realidades socioculturais variadas, alimenta o expansionismo.
Por outro, o fato de o império absorver povos diferentes faz que alguns de seus componentes
desejem destacar-se do conjunto. Isso explica por que os impérios perduram, racham,
reconfiguram-se e caem.
Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos passados. Trata-se de considerar a
multiplicidade de formas de exercício do poder sobre um dado espaço. Se pudermos considerar a
história como algo diferente da inexorável transição da forma império para a forma Estadonação, talvez possamos apreender o futuro de um ponto de vista mais vasto. E considerar outras
formas de soberania que respondam melhor a um mundo caracterizado ao mesmo tempo pela
desigualdade e pela diversidade.
Jane Burbank e Frederick Cooper. De Roma a Constantinopla, pensar o império para entender o
mundo. In: Le Monde Diplomatique. Brasil, 2011, ano 5, n.º 53, p. 24-5 (com adaptações).
Com relação às estruturas linguísticas e à pontuação do texto, julgue o item a seguir.
Caso se insira, antes de "caracterizado", o segmento que é, será necessário, para a manutenção da
correção gramatical e do sentido do período, o emprego de vírgula após "mundo".
Certo
Errado
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Gabarito
1) B
7) Errado
13) Errado
19) Errado
25) D
31) Errado
37) Errado
43) B
49) C
55) B
61) E
67) E
73) A
79) D
85) D
91) E
97) E
191) Errado
197) D

2) D
8) A
14) Certo
20) A
26) Errado
32) Certo
38) Errado
44) E
50) D
56) E
62) E
68) A
74) A
80) B
86) B
92) E
98) B
192) D
198) Errado

3) Errado
9) D
15) Certo
21) B
27) Errado
33) Errado
39) D
45) D
51) C
57) D
63) C
69) D
75) A
81) A
87) B
93) B
99) C
193) A
199) Errado

4) D
10) Errado
16) C
22) C
28) Certo
34) Certo
40) E
46) D
52) B
58) D
64) B
70) E
76) C
82) C
88) C
94) A
100) E
194) D
200) Errado

5) A
11) Errado
17) Errado
23) Errado
29) Certo
35) Errado
41) E
47) Certo
53) D
59) D
65) C
71) B
77) B
83) D
89) C
95) D
189) B
195) Errado

6) D
12) Errado
18) Errado
24) C
30) C
36) Certo
42) B
48) Errado
54) A
60) A
66) E
72) B
78) D
84) B
90) A
96) C
190) D
196) A
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