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Português 
 

Questão 1: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Verbo 

A persecução penal se desenvolve em duas fases: uma fase administrativa, de inquérito policial, e 

uma fase jurisdicional, de ação penal. Assim, nada mais é o inquérito policial que um procedimento 

administrativo destinado a reunir elementos necessários à apuração da prática de uma infração 

penal e de sua autoria. Em outras palavras, o inquérito policial é um procedimento policial que tem 

por finalidade construir um lastro probatório mínimo, ensejando justa causa para que o titular da 

ação penal possa formar seu convencimento, a opinio delicti, e, assim, instaurar a ação penal cabível. 

Nessa linha, percebe-se que o destinatário imediato do inquérito policial é o Ministério Público, nos 

casos de ação penal pública, e o ofendido, nos casos de ação penal privada. 

 

De acordo com o conceito ora apresentado, para que o titular da ação penal possa, enfim, ajuizá-la, é 

necessário que haja justa causa. A justa causa, identificada por parte da doutrina como uma condição 

da ação autônoma, consiste na obrigatoriedade de que existam prova acerca da materialidade 

delitiva e, ao menos, indícios de autoria, de modo a existir fundada suspeita acerca da prática de um 

fato de natureza penal. Dessa forma, é imprescindível que haja provas acerca da possível existência 

de um fato criminoso e indicações razoáveis do sujeito que tenha sido o autor desse fato. 

 

Evidencia-se, portanto, que é justamente na fase do inquérito policial que serão coletadas as 

informações e as provas que irão formar o convencimento do titular da ação penal, isto é, a opinio 

delicti. É com base nos elementos apurados no inquérito que o promotor de justiça, convencido da 

existência de justa causa para a ação penal, oferece a denúncia, encerrando a fase administrativa da 

persecução penal. 

 

Hálinna Regina de Lira Rolim. A possibilidade de investigação do Ministério Público na fase pré-

processual penal. Artigo científico. Rio de Janeiro: Escola de Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro, 2010, p. 4. Internet : <www.emerj.tjrj.jus.br>. (com adaptações). 

  

Julgue o item que se segue, a respeito das estruturas linguísticas do texto. 
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A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas, caso as formas verbais “possa 

formar” e “instaurar” fossem substituídas, respectivamente, por forme e instaure. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 2: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais 

Empregou-se de acordo com o padrão culto a forma grifada em: 

 

 a) Provi os voluntários de todos os instrumentos necessários para o bom atendimento. 

 b) Se eles se indisporem com o atual diretor, terão problemas no fim do ano. 

 c) Caso ele se abstém de votar, será difícil justificar sua atitude. 

 d) Quando satisfazerem plenamente suas vaidades, entenderão que foram fúteis. 

 e) Sofreram tantos e tão variados revés na vida, que fortaleceram sua resistência. 

 

 

Questão 3: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais 

Se considerarmos o panorama internacional, perceberemos que o Ministério Público brasileiro é 

singular. Em nenhum outro país, há um Ministério Público que apresente perfil institucional 

semelhante ao nosso ou que ostente igual conjunto de atribuições. 

 

Do ponto de vista da localização institucional, há grande diversidade de situações no que se refere 

aos Ministérios Públicos dos demais países da América Latina. Encontra-se, por exemplo, Ministério 

Público dependente do Poder Judiciário na Costa Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e ligado ao Poder 

Executivo, no México e no Uruguai. 

 

Constata-se, entretanto, que, apesar da maior extensão de obrigações do Ministério Público 

brasileiro, a relação entre o número de integrantes da instituição e a população é uma das mais 

desfavoráveis no quadro latino-americano. De fato, dados recentes indicam que, no Brasil, com 4,2 
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promotores para cada 100 mil habitantes, há uma situação de clara desvantagem no que diz respeito 

ao número relativo de integrantes. No Panamá, por exemplo, o número é de 15,3 promotores para 

cada cem mil habitantes; na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na Bolívia, de 4,5. Em situação 

semelhante ou ainda mais crítica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru, com 3,0; a Argentina, 

com 2,9; e, por fim, o Equador, com a mais baixa relação: 2,4. É correto dizer que há nações 

proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No entanto, as atribuições do Ministério 

Público brasileiro são muito mais extensas do que as dos Ministérios Públicos desses países. 

  

Maria Tereza Sadek. A construção de um novo Ministério Público resolutivo. Internet: 

<https://aplicacao.mp.mg.gov.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item seguinte, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 

Seriam mantidas a coerência e a correção gramatical do texto se, feitos os devidos ajustes nas iniciais 

maiúsculas e minúsculas, o período “É correto (...) o Brasil” fosse iniciado com um vocábulo de valor 

conclusivo, como logo, por conseguinte, assim ou porquanto, seguido de vírgula. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 4: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Correlação verbal 

A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no universo, duas coisas iguais. Muitas se parecem umas 

às outras, mas todas entre si diversificam. Os ramos de uma só árvore, as folhas da mesma planta, os 

traços da polpa de um dedo humano, as partículas do mesmo pó, as raias do espectro de um só raio 

solar ou estelar. Tudo assim, desde os astros no céu, até os micróbios no sangue, desde as nebulosas 

no espaço até as gotas do rocio na relva dos prados. 

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que 

se desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a 

verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com 

desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante e não igualdade 

real. 
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Essa blasfêmia  contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia da miséria; 

executada, não faria senão inaugurar a organização da  miséria. Se a sociedade não pode igualar os 

que a natureza criou desiguais, cada um, nos limites da sua energia moral, no entanto, pode reagir 

sobre as desigualdades nativas, pela educação, atividade e perseverança. Tal a missão do trabalho. 

  

Ruy Barbosa. Oração aos moços. Internet: <http://home.comcast.net> (com adaptações). 

 

Julgue o item seguinte, relativo ao texto acima apresentado. 

 

Não haveria prejuízo para o sentido original nem para a correção gramatical do texto caso se 

inserisse quando ou se for imediatamente antes de “executada”. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

 

Questão 5: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Sintaxe 

Se considerarmos o panorama internacional, perceberemos que o Ministério Público brasileiro é 

singular. Em nenhum outro país, há um Ministério Público que apresente perfil institucional 

semelhante ao nosso ou que ostente igual conjunto de atribuições. 

 

Do ponto de vista da localização institucional, há grande diversidade de situações no que se refere 

aos Ministérios Públicos dos demais países da América Latina. Encontra-se, por exemplo, Ministério 

Público dependente do Poder Judiciário na Costa Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e ligado ao Poder 

Executivo, no México e no Uruguai. 

 

Constata-se, entretanto, que, apesar da maior extensão de obrigações do Ministério Público 

brasileiro, a relação entre o número de integrantes da instituição e a população é uma das mais 

desfavoráveis no quadro latino-americano. De fato, dados recentes indicam que, no Brasil, com 4,2 

promotores para cada 100 mil habitantes, há uma situação de clara desvantagem no que diz respeito 
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ao número relativo de integrantes. No Panamá, por exemplo, o número é de 15,3 promotores para 

cada cem mil habitantes; na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na Bolívia, de 4,5. Em situação 

semelhante ou ainda mais crítica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru, com 3,0; a Argentina, 

com 2,9; e, por fim, o Equador, com a mais baixa relação: 2,4. É correto dizer que há nações 

proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No entanto, as atribuições do Ministério 

Público brasileiro são muito mais extensas do que as dos Ministérios Públicos desses países. 

  

Maria Tereza Sadek. A construção de um novo Ministério Público resolutivo. Internet: 

<https://aplicacao.mp.mg.gov.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item seguinte, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 

 

Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto se o primeiro parágrafo fosse assim 

reescrito: Quando se examina o contexto internacional, concluimos que não há situação como a do 

Brasil no que se refere a existência e desempenho do Ministério Público. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

 

Questão 6: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Sintaxe 

O direito a distância semelha um bloco de justiça como a montanha semelha um bloco de azul. E é 

isso a justiça: um azul de montanha. À medida que nos aproximamos, esse azul se esvai. A nitidez e a 

harmonia desfazem-se num turbilhão caótico de detalhes grosseiros. 

 

A beleza do direito transfunde-se no cipoal entrançado do formalismo. Ao que nele penetrou espanta 

somente encontrar fórmulas, só ouvir fórmulas, só conseguir fórmulas — tudo amarelo, cor de ouro, e 

nada, nada azul, a cor da justiça. O azul, a justiça, a harmonia, a equidade — puras ilusões da ótica 

humana. 
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Velhíssimas umas, vindas da Roma imperial, vindas da Idade Média; outras mais novas, nascidas no 

solo pátrio; mas só isso: fórmulas e  fórmulas. 

 

Tenho meu Eu bipartido. Um mora no azul, libérrimo como as andorinhas, isolado, desconhecido de 

todos, sem irmão, sem Senhor. O outro, coitado, mora na cidade da Fórmula, escravo assoldado às 

necessidades prosaicas da vida. Que nítido exemplo da dualidade humana! 

 

Quando o escravo vai à labuta, o outro voa às alturas, enojado. À noite, nesse momento calmo em que 

o isolamento e o silêncio nos  integram, os dois irmãos se encontram e confabulam ou filosofam. 

  

José Bento Monteiro Lobato. Literatura do minarete. São Paulo: Globo, 2008, p. 265 (com 

adaptações). 

 

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item que se segue. 

 

Na linha 3, a forma verbal “espanta” flexiona-se no singular para concordar com o sujeito oracional 

“Ao que nele penetrou”. 

 (          ) Certo 

 (          ) Errado 

 

 

Questão 7: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Análise Sintática 

Nenhum problema da ética ou da filosofia do direito é tão difícil e complexo como o da justiça, e 

múltiplas são as razões para isso. Em primeiro lugar, a justiça é, ao mesmo tempo, uma ideia e um 

ideal, pois, se ela jamais se realizasse, ao contrário de se manifestar concretamente como um dos 

momentos necessários e mais altos da vida humana, seria mera suposição, uma quimera não 

merecedora de nossa constante atenção. 

 

Todavia, por maiores que sejam os obstáculos opostos ao nosso propósito de desvendá-la, e mesmo 

quando proclamamos desconsoladamente a impossibilidade de chegar até ela pelas vias da razão, 
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não desaparece nossa aspiração de que haja atos justos que dignifiquem a espécie humana. É que, 

ainda que não consigamos defini-la, não podemos viver sem ela. 

 

Por outro lado, a justiça nunca se põe como um problema isolado, porque sempre se acha em 

essencial correlação com outros da mais diversa natureza, dos filosóficos aos religiosos, dos sociais 

aos políticos, dos morais aos jurídicos. 

 

Nem podia ser de outra forma, em se tratando de uma das questões basilares da história, a qual não 

pode ser vista segundo uma continuidade linear, devendo ser vista como o desenrolar de ciclos 

culturais diferentes, com diversificadas conjunturas histórico-culturais. 

 

Ora, cada ciclo ou conjuntura histórico-cultural tem sua experiência da justiça, a sua maneira própria 

de realizá-la in concreto, o que leva à conclusão de que, em vez de indagar acerca de uma ideia 

universal de justiça, melhor será tentar configurar, no plano concreto da ação, o  que sejam atos 

justos. 

  

Miguel Reale. Variações sobre a justiça (I). In: O Estado de S.Paulo, 4/8/2001. Internet: 

<http://home.comcast.net> (com adaptações). 

 

Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. 

 

No terceiro parágrafo, a partícula “se” é empregada, em ambas as ocorrências, como índice de 

indeterminação do sujeito, o que confere maior formalidade ao texto. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

 

Questão 8: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Análise Sintática 

Nenhum problema da ética ou da filosofia do direito é tão difícil e complexo como o da justiça, e 

múltiplas são as razões para isso. Em primeiro lugar, a justiça é, ao mesmo tempo, uma ideia e um 
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ideal, pois, se ela jamais se realizasse, ao contrário de se manifestar concretamente como um dos 

momentos necessários e mais altos da vida humana, seria mera suposição, uma quimera não 

merecedora de nossa constante atenção. 

 

Todavia, por maiores que sejam os obstáculosx opostos ao nosso propósito de desvendá-la, e mesmo 

quando proclamamos desconsoladamente a impossibilidade de chegar até ela pelas vias da razão, 

não desaparece nossa aspiração de que haja atos justos que dignifiquem a espécie humana. É que, 

ainda que não consigamos defini-la, não podemos viver sem ela. 

 

Por outro lado, a justiça nunca se põe como um problema isolado, porque sempre se acha em 

essencial correlação com outros da mais diversa natureza, dos filosóficos aos religiosos, dos sociais 

aos políticos, dos morais aos jurídicos. 

 

Nem podia ser de outra forma, em se tratando de uma das questões basilares da história, a qual não 

pode ser vista segundo uma continuidade linear, devendo ser vista como o desenrolar de ciclos 

culturais diferentes, com diversificadas conjunturas histórico-culturais. 

 

Ora, cada ciclo ou conjuntura histórico-cultural tem sua experiência da justiça, a sua maneira própria 

de realizá-la in concreto, o que leva à conclusão de que, em vez de indagar acerca de uma ideia 

universal de justiça, melhor será tentar configurar, no plano concreto da ação, o  que sejam atos 

justos. 

  

Miguel Reale. Variações sobre a justiça (I). In: O Estado de S.Paulo, 4/8/2001. Internet: 

<http://home.comcast.net> (com adaptações). 

 

Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. 

 

Pela organização sintática do segundo período do texto, pode-se interpretar o trecho “uma quimera 

não merecedora de nossa constante atenção” como uma ampliação do sentido da expressão “mera 

suposição”. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 
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Questão 9: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Análise Sintática 

A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no universo, duas coisas iguais. Muitas se parecem umas 

às outras, mas todas entre si diversificam. Os ramos de uma só árvore, as folhas da mesma planta, os 

traços da polpa de um dedo humano, as partículas do mesmo pó, as raias do espectro de um só raio 

solar ou estelar. Tudo assim, desde os astros no céu, até os micróbios no sangue, desde as nebulosas 

no espaço até as gotas do rocio na relva dos prados. 

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que 

se desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a 

verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com 

desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante e não igualdade 

real. 

 

Essa blasfêmia  contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia da miséria; 

executada, não faria senão inaugurar a organização da  miséria. Se a sociedade não pode igualar os 

que a natureza criou desiguais, cada um, nos limites da sua energia moral, no entanto, pode reagir 

sobre as desigualdades nativas, pela educação, atividade e perseverança. Tal a missão do trabalho. 

  

Ruy Barbosa. Oração aos moços. Internet: <http://home.comcast.net> (com adaptações). 

 

Julgue o item seguinte, relativo ao texto acima apresentado. 

 

A oração “quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam” exerce a função 

de complemento indireto da forma verbal “consiste”. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 
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Questão 10: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Colocação pronominal (sintaxe) 

A persecução penal se desenvolve em duas fases: uma fase administrativa, de inquérito policial, e 

uma fase jurisdicional, de ação penal. Assim, nada mais é o inquérito policial que um procedimento 

administrativo destinado a reunir elementos necessários à apuração da prática de uma infração 

penal e de sua autoria. Em outras palavras, o inquérito policial é um procedimento policial que tem 

por finalidade construir um lastro probatório mínimo, ensejando justa causa para que o titular da 

ação penal possa formar seu convencimento, a opinio delicti, e, assim, instaurar a ação penal cabível. 

Nessa linha, percebe-se que o destinatário imediato do inquérito policial é o Ministério Público, nos 

casos de ação penal pública, e o ofendido, nos casos de ação penal privada. 

 

De acordo com o conceito ora apresentado, para que o titular da ação penal possa, enfim, ajuizá-la, é 

necessário que haja justa causa. A justa causa, identificada por parte da doutrina como uma condição 

da ação autônoma, consiste na obrigatoriedade de que existam prova acerca da materialidade 

delitiva e, ao menos, indícios de autoria, de modo a existir fundada suspeita acerca da prática de um 

fato de natureza penal. Dessa forma, é imprescindível que haja provas acerca da possível existência 

de um fato criminoso e indicações razoáveis do sujeito que tenha sido o autor desse fato. 

 

Evidencia-se, portanto, que é justamente na fase do inquérito policial que serão coletadas as 

informações e as provas que irão formar o convencimento do titular da ação penal, isto é, a opinio 

delicti. É com base nos elementos apurados no inquérito que o promotor de justiça, convencido da 

existência de justa causa para a ação penal, oferece a denúncia, encerrando a fase administrativa da 

persecução penal. 

 

Hálinna Regina de Lira Rolim. A possibilidade de investigação do Ministério Público na fase pré-

processual penal. Artigo científico. Rio de Janeiro: Escola de Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro, 2010, p. 4. Internet : <www.emerj.tjrj.jus.br>. (com adaptações). 

  

Julgue o item que se segue, a respeito das estruturas linguísticas do texto. 

  

Em “Evidencia-se”, o pronome “se” pode, facultativa e corretamente, ser tanto posposto — como aí foi 

empregado — quanto anteposto à forma verbal — Se evidencia. 
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(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 11: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Crase 

O direito a distância semelha um bloco de justiça como a montanha semelha um bloco de azul. E é 

isso a justiça: um azul de montanha. À medida que nos aproximamos, esse azul se esvai. A nitidez e a 

harmonia desfazem-se num turbilhão caótico de detalhes grosseiros. 

 

A beleza do direito transfunde-se no cipoal entrançado do formalismo. Ao que nele penetrou espanta 

somente encontrar fórmulas, só ouvir fórmulas, só conseguir fórmulas — tudo amarelo, cor de ouro, e 

nada, nada azul, a cor da justiça. O azul, a justiça, a harmonia, a equidade — puras ilusões da ótica 

humana. 

 

Velhíssimas umas, vindas da Roma imperial, vindas da Idade Média; outras mais novas, nascidas no 

solo pátrio; mas só isso: fórmulas e  fórmulas. 

 

Tenho meu Eu bipartido. Um mora no azul, libérrimo como as andorinhas, isolado, desconhecido de 

todos, sem irmão, sem Senhor. O outro, coitado, mora na cidade da Fórmula, escravo assoldado às 

necessidades prosaicas da vida. Que nítido exemplo da dualidade humana! 

 

Quando o escravo vai à labuta, o outro voa às alturas, enojado. À noite, nesse momento calmo em que 

o isolamento e o silêncio nos  integram, os dois irmãos se encontram e confabulam ou filosofam. 

  

José Bento Monteiro Lobato. Literatura do minarete. São Paulo: Globo, 2008, p. 265 (com 

adaptações). 

 

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item que se segue. 

 

Na linha 10, o emprego do sinal indicativo de crase é facultativo em “à labuta” e “às alturas”; por isso, 

sua omissão não traria prejuízo para correção gramatical do período. 



 

Primeira Fase  DPU 

 

 (          ) Certo 

 (          ) Errado 

 

 

Questão 12: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Crase 

Na organização do poder político no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por 

função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do estado de natureza, 

que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um 

poder institucional. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder 

em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o 

advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. A concentração do poder 

em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do exercício da liberdade. É que, como 

observou Montesquieu, “todo homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até onde encontra 

limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder 

limite o poder”. 

 

Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as esferas de abrangência dos poderes 

políticos: “só se concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua separação; ninguém se arriscava 

a apresentar, sob a forma de sistema coerente, as consequências de conceitos diversos”. Pensador 

francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de 

origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas matemáticas em suas certezas morais. 

Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no plano da idealidade, serviram aos filósofos do 

pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou 

ingressar no terreno dos fatos. 

 

Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional do Ministério Público em função da proteção dos 

direitos humanos. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2010, p. 18-9. Internet: <www.teses.usp.br> 

(com adaptações). 

  

Julgue o item subsequente, relativo às estruturas linguísticas do texto. 
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O emprego do sinal indicativo de crase em “à luz da tradição iluminista” é facultativo, ou seja, a sua 

retirada não prejudicaria a correção gramatical nem o sentido original do texto. 

 (          ) Certo 

 (          ) Errado 

 

 

Questão 13: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal) 

A concordância está totalmente de acordo com a norma padrão da língua em: 

 

 a) Tudo indica que vai ser questionado, em cada setor, a decisão de ser prorrogado o início das férias 

de todos os funcionários. 

 b) Ela quer que seja pedido aos encarregados, o mais rapidamente possível, as listas de compras, para 

que seja possível atender-lhe as solicitações antes do fim do mês. 

 c) Exige-se, sim, de toda a equipe, as maneiras mais polidas no trato com os visitantes, pois a eles se 

devem as possibilidades de manutenção do parque. 

 d) Tratam-se de questões espinhosas, incluindo as que diz respeito aos novos termos da lei, por si sós 

bastante discutíveis. 

 e) Deve-se aos trâmites internos, mais do que às argumentações produzidas no processo, a demora 

do julgamento, visto que os analistas ainda não as puderam ter em mãos. 

 

 

 

Questão 14: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal) 

Nenhum problema da ética ou da filosofia do direito é tão difícil e complexo como o da justiça, e 

múltiplas são as razões para isso. Em primeiro lugar, a justiça é, ao mesmo tempo, uma ideia e um 

ideal, pois, se ela jamais se realizasse, ao contrário de se manifestar concretamente como um dos 

momentos necessários e mais altos da vida humana, seria mera suposição, uma quimera não 

merecedora de nossa constante atenção. 
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Todavia, por maiores que sejam os obstáculos opostos ao nosso propósito de desvendá-la, e mesmo 

quando proclamamos desconsoladamente a impossibilidade de chegar até ela pelas vias da razão, 

não desaparece nossa aspiração de que haja atos justos que dignifiquem a espécie humana. É que, 

ainda que não consigamos defini-la, não podemos viver sem ela. 

Por outro lado, a justiça nunca se põe como um problema isolado, porque sempre se acha em 

essencial correlação com outros da mais diversa natureza, dos filosóficos aos religiosos, dos sociais 

aos políticos, dos morais aos jurídicos. 

Nem podia ser de outra forma, em se tratando de uma das questões basilares da história, a qual não 

pode ser vista segundo uma continuidade linear, devendo ser vista como o desenrolar de ciclos 

culturais diferentes, com diversificadas conjunturas histórico-culturais. 

Ora, cada ciclo ou conjuntura histórico-cultural tem sua experiência da justiça, a sua maneira própria 

de realizá-la in concreto, o que leva à conclusão de que, em vez de indagar acerca de uma ideia 

universal de justiça, melhor será tentar configurar, no plano concreto da ação, o  que sejam atos 

justos. 

Miguel Reale. Variações sobre a justiça (I). In: O Estado de S.Paulo, 4/8/2001. Internet: 

<http://home.comcast.net> (com adaptações). 

 

Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. 

 

A forma adjetiva “histórico-culturais” poderia estar flexionada corretamente também como 

históricos-culturais. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 15: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal) 

Na organização do poder político no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por 

função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do estado de natureza, 

que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um 

poder institucional. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder 

em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o 



 

Primeira Fase  DPU 

 

advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. A concentração do poder 

em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do exercício da liberdade. É que, como 

observou Montesquieu, “todo homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até onde encontra 

limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder 

limite o poder”. 

 

Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as esferas de abrangência dos poderes 

políticos: “só se concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua separação; ninguém se arriscava 

a apresentar, sob a forma de sistema coerente, as consequências de conceitos diversos”. Pensador 

francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de 

origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas matemáticas em suas certezas morais. 

Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no plano da idealidade, serviram aos filósofos do 

pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou 

ingressar no terreno dos fatos. 

 

Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional do Ministério Público em função da proteção dos 

direitos humanos. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2010, p. 18-9. Internet: <www.teses.usp.br> 

(com adaptações). 

  

Julgue o item subsequente, relativo às estruturas linguísticas do texto. 

  

A flexão plural em “eram identificadas” decorre da concordância com o sujeito dessa forma verbal: 

“as esferas de abrangência dos poderes políticos”. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 16: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal) 

A persecução penal se desenvolve em duas fases: uma fase administrativa, de inquérito policial, e 

uma fase jurisdicional, de ação penal. Assim, nada mais é o inquérito policial que um procedimento 

administrativo destinado a reunir elementos necessários à apuração da prática de uma infração 
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penal e de sua autoria. Em outras palavras, o inquérito policial é um procedimento policial que tem 

por finalidade construir um lastro probatório mínimo, ensejando justa causa para que o titular da 

ação penal possa formar seu convencimento, a opinio delicti, e, assim, instaurar a ação penal cabível. 

Nessa linha, percebe-se que o destinatário imediato do inquérito policial é o Ministério Público, nos 

casos de ação penal pública, e o ofendido, nos casos de ação penal privada. 

 

De acordo com o conceito ora apresentado, para que o titular da ação penal possa, enfim, ajuizá-la, é 

necessário que haja justa causa. A justa causa, identificada por parte da doutrina como uma condição 

da ação autônoma, consiste na obrigatoriedade de que existam prova acerca da materialidade 

delitiva e, ao menos, indícios de autoria, de modo a existir fundada suspeita acerca da prática de um 

fato de natureza penal. Dessa forma, é imprescindível que haja provas acerca da possível existência 

de um fato criminoso e indicações razoáveis do sujeito que tenha sido o autor desse fato. 

 

Evidencia-se, portanto, que é justamente na fase do inquérito policial que serão coletadas as 

informações e as provas que irão formar o convencimento do titular da ação penal, isto é, a opinio 

delicti. É com base nos elementos apurados no inquérito que o promotor de justiça, convencido da 

existência de justa causa para a ação penal, oferece a denúncia, encerrando a fase administrativa da 

persecução penal. 

 

Hálinna Regina de Lira Rolim. A possibilidade de investigação do Ministério Público na fase pré-

processual penal. Artigo científico. Rio de Janeiro: Escola de Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro, 2010, p. 4. Internet : <www.emerj.tjrj.jus.br>. (com adaptações). 

  

Julgue o item que se segue, a respeito das estruturas linguísticas do texto. 

  

O sentido original do texto e a sua correção gramatical seriam mantidos, se o período “Dessa forma, 

(...) o autor desse fato”  fosse reescrito do seguinte modo: Assim, é imperioso que exista provas acerca 

da possível existência de um fato criminoso e indicações sólidas de quem tenha sido o autor desse 

fato. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 
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Questão 17: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Pontuação 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            A história dos países atrasados nos séculos XIX e XX é a história da tentativa de alcançar o 

mundo mais avançado por meio de sua imitação. Os japoneses do século XIX tomavam a Europa 

como modelo; os europeus ocidentais, depois da Segunda Guerra Mundial, imitavam a economia 

norte-americana. A experiência da Europa Central e Oriental no século XX é, genericamente falando, 

a de tentar atualizar-se mediante a sucessiva adoção e fracasso de vários modelos. Depois de 1918, 

quando a maioria dos países sucessores constituía-se de países novos, o modelo foi o da democracia e 

do liberalismo econômico do Ocidente. O presidente Wilson - a estação principal de Praga está 

batizada novamente com o seu nome? - era o santo padroeiro da região, menos para os bolcheviques, 

que seguiam seu próprio caminho. (Na verdade, também eles tinham modelos estrangeiros: 

Rathenau e Henry Ford.) Isso não funcionou. Nos anos 20 e 30, o modelo entrou em colapso, em 

termos políticos e econômicos. A Grande Depressão acabou destruindo a democracia multinacional 

até mesmo na Tchecoslováquia. 

 

(Eric Hobsbawm, "Dentro e fora da história", In Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 

1998. p. 15) 

 

O presidente Wilson - a estação principal de Praga está batizada novamente com o seu nome? - era o 

santo padroeiro da região, menos para os bolcheviques, que seguiam seu próprio caminho. (Na 

verdade, também eles tinham modelos estrangeiros: Rathenau e Henry Ford.) 

No fragmento acima, 

 

 a) os travessões desempenham função análoga à dos parênteses. 

 b) a retirada da vírgula depois de bolcheviques não altera o sentido original. 

 c) se a frase entre travessões fosse iniciada com "gostaria de saber se", o ponto de interrogação 

deveria ser preservado. 
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 d) considerada a argumentação desenvolvida, os parênteses contêm idéia que, se não for 

considerada à parte, anula o que se afirmou anteriormente. 

 e) se a expressão Na verdade fosse deslocada para imediatamente depois dos dois-pontos, o sentido 

original não seria prejudicado. 

 

 

Questão 18: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Pontuação 

A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no universo, duas coisas iguais. Muitas se parecem umas 

às outras, mas todas entre si diversificam. Os ramos de uma só árvore, as folhas da mesma planta, os 

traços da polpa de um dedo humano, as partículas do mesmo pó, as raias do espectro de um só raio 

solar ou estelar. Tudo assim, desde os astros no céu, até os micróbios no sangue, desde as nebulosas 

no espaço até as gotas do rocio na relva dos prados. 

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que 

se desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a 

verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com 

desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante e não igualdade 

real. 

 

Essa blasfêmia contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia da miséria; 

executada, não faria senão inaugurar a organização da  miséria. Se a sociedade não pode igualar os 

que a natureza criou desiguais, cada um, nos limites da sua energia moral, no entanto, pode reagir 

sobre as desigualdades nativas, pela educação, atividade e perseverança. Tal a missão do trabalho. 

  

Ruy Barbosa. Oração aos moços. Internet: <http://home.comcast.net> (com adaptações). 

 

Julgue o item seguinte, relativo ao texto acima apresentado. 

 

Sem prejuízo dos sentidos originais do texto e de sua correção gramatical, na linha 2, o ponto final 

empregado logo após a forma verbal “diversificam” poderia ser substituído por sinal de dois-pontos, 

seguido por “Os” grafado com inicial minúscula. 
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(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 19: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Pontuação 

Na organização do poder político no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por 

função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do estado de natureza, 

que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um 

poder institucional. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder 

em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o 

advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. A concentração do poder 

em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do exercício da liberdade. É que, como 

observou Montesquieu, “todo homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até onde encontra 

limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder 

limite o poder”. 

 

Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as esferas de abrangência dos poderes 

políticos: “só se concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua separação; ninguém se arriscava 

a apresentar, sob a forma de sistema coerente, as consequências de conceitos diversos”. Pensador 

francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de 

origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas matemáticas em suas certezas morais. 

Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no plano da idealidade, serviram aos filósofos do 

pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou 

ingressar no terreno dos fatos. 

 

Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional do Ministério Público em função da proteção dos 

direitos humanos. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2010, p. 18-9. Internet: <www.teses.usp.br> 

(com adaptações). 

  

Julgue o item subsequente, relativo às estruturas linguísticas do texto. 
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A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas, caso a vírgula empregada logo após 

o vocábulo “que” fosse eliminada. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 20: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os vadios eram um grupo infrator caracterizado, antes de mais nada, por sua forma de vida. Era 

o fato de não fazerem nada, ou de nada fazerem de forma sistemática, que os tornava suspeitos ante 

a parte bem organizada da sociedade. Por não terem laços - a família, domicílio certo, vínculo 

empregatício -, constituíam um grupo fluido e indistinto, difícil de controlar e até mesmo de 

enquadrar. Passados os primeiros tempos dos descobertos auríferos, quando, como disse o jesuíta 

Antonil, os arraiais foram "móveis como os filhos de Israel no deserto", a itinerância passou a ser cada 

vez mais tolerada. Em 1766 surge contra os vadios das Minas a primeira investida oficial de que se 

tem notícia: uma carta régia dirigida em 22 de julho ao governador Luís Diogo Lobo da Silva, e incisiva 

na condenação da itinerância de vadios e da forma peculiar de vida que escolhiam. Tais homens, dizia 

o documento, vivem separados do convívio da sociedade civil, enfiados nos sertões, em domicílios 

volantes, ou seja, sem residência fixa. Isto não podia ser tolerado, e deveriam passar a viver em 

povoações que tivessem mais de cinqüenta casas e o aparelho administrativo de praxe nas vilas 

coloniais: juiz ordinário, vereadores etc. Uma vez estabelecidos, ser-lhes-iam distribuídas terras 

adjacentes ao povoado para que as cultivassem, e os que assim não procedessem seriam presos e 

tratados como salteadores de caminhos e inimigos comuns. 

 

(Laura de Mello e Souza. "Tensões sociais em Minas na segunda metade do século XVIII", In Tempo e 

história, org. Adauto Novaes. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal da Cultura, 

1992. p. 358-359) 

 

Em 1766 surge contra os vadios das Minas a primeira investida oficial de que se tem notícia. 
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Considerado o contexto, uma outra redação para o segmento destacado acima, que está correta e 

que não prejudica o sentido original, é: 

 

 a) cuja existência se conhece. 

 b) da qual a notícia foi dada. 

 c) que a notícia foi veiculada. 

 d) na qual se tem o registro. 

 e) de que a notícia chegou até nós. 

 

 

Questão 21: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            As discussões sobre a liberdade assentam necessariamente e em princípio na negação de suas 

próprias bases possibilitadoras. Quero dizer que o único pressuposto histórico viável para que se 

possa instaurar a inteireza do entendimento da questão está na ausência de liberdade. Mas isso não 

no sentido preconizado por um Fichte que, sem estar totalmente desprovido de razão, jogava com a 

oposição entre o livre e o não-livre, no sentido de que a liberdade se faz a partir do elemento não-

livre, da presença de um obstáculo sem o qual nem se poderia conceber o surgimento da liberdade. A 

tese de Fichte, entretanto, se move dentro do âmbito de uma teoria geral do exercício da liberdade, 

válida para todos os tempos e todos os lugares, enraizada na existência de um eu puro. Nosso ponto 

de partida é bem outro; claro que a educação para a liberdade deve pressupor a freqüentação de 

elementos não-livres vistos como o solo em que medra o desenvolvimento da liberdade. Mas 

entendemos que a tese nada tem a ver com um suposto eu puro, pois ela se mostra essencialmente e 

antes de tudo em seu caráter histórico: não existe algo como uma liberdade constitutiva da natureza 

humana considerada em si mesma. Para nós, longe disso, a liberdade revela-se histórica de ponta a 

ponta, e já no sentido de que o homem em suas origens nada ostenta que poderia insinuar a presença 

da liberdade. Um eu puro - mas o que poderia ser isso? Não existe esse eu à espera de sua eclosão a 

ser provocada por coisas que lhe seriam totalmente estranhas, determinadas por uma exterioridade 
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cega. Portanto, já  nesse ponto de partida histórico, parece evidente que as origens situam-se em três 

níveis principais: um, de ordem propriamente biológica, a confundir-se em suas primícias com os 

enredos da evolução das espécies; já o segundo aferra-se aos contextos sociais, e a liberdade passa a 

ser  o objetivo de uma longa e laboriosa conquista. Certamente cabe asseverar que aquele elemento 

biológico integra-se a seu modo nos processos de sociabilização política do homem. E é por aí que 

deve surgir também, em terceiro lugar, a lenta especificação das concordâncias psicológicas. Por tais 

caminhos, nem há liberdade, mas liberdades que se vão fazendo; não existe a história de uma 

liberdade única, e sim a grande diversidade, as histórias das liberdades, sempre no plural. 

 

Obs.: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filósofo alemão. 

 

(Gerd Bornheim, "As medidas da liberdade", In O avesso da liberdade. Adauto Novaes (Org.). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 41-42) 

 

A tese de Fichte, entretanto, se move dentro do âmbito de uma teoria geral do exercício da liberdade, 

válida para todos os tempos e todos os lugares, enraizada na existência de um eu puro. Nosso ponto 

de partida é bem outro; claro que a educação para a liberdade deve pressupor a freqüentação de 

elementos não-livres vistos como o solo em que medra o desenvolvimento da liberdade. Mas 

entendemos que a tese nada tem a ver com um suposto eu puro, pois ela se mostra essencialmente e 

antes de tudo em seu caráter histórico: não existe algo como uma liberdade constitutiva da natureza 

humana considerada em si mesma. 

 

Considerado o fragmento acima e o contexto, é correto afirmar: 

 

 a) a conjunção entretanto equivale a "por conseguinte". 

 b) em é bem outro, o advérbio foi empregado para demarcar, com nitidez, a diferença alegada. 

 c) a frase pois ela se mostra essencialmente e antes de tudo em seu caráter histórico expressa uma 

conseqüência. 

 d) no segmento em seu caráter histórico, o termo destacado refere-se a um suposto eu puro. 

 e) os dois-pontos anunciam uma enumeração, série com a qual se deseja apresentar uma explicação 

convincente. 
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Questão 22: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            A história dos países atrasados nos séculos XIX e XX é a história da tentativa de alcançar o 

mundo mais avançado por meio de sua imitação. Os japoneses do século XIX tomavam a Europa 

como modelo; os europeus ocidentais, depois da Segunda Guerra Mundial, imitavam a economia 

norte-americana. A experiência da Europa Central e Oriental no século XX é, genericamente falando, 

a de tentar atualizar-se mediante a sucessiva adoção e fracasso de vários modelos. Depois de 1918, 

quando a maioria dos países sucessores constituía-se de países novos, o modelo foi o da democracia e 

do liberalismo econômico do Ocidente. O presidente Wilson - a estação principal de Praga está 

batizada novamente com o seu nome? - era o santo padroeiro da região, menos para os bolcheviques, 

que seguiam seu próprio caminho. (Na verdade, também eles tinham modelos estrangeiros: 

Rathenau e Henry Ford.) Isso não funcionou. Nos anos 20 e 30, o modelo entrou em colapso, em 

termos políticos e econômicos. A Grande Depressão acabou destruindo a democracia multinacional 

até mesmo na Tchecoslováquia. 

 

(Eric Hobsbawm, "Dentro e fora da história", In Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 

1998. p. 15) 

 

Isso não funcionou. Nos anos 20 e 30, o modelo entrou em colapso, em termos políticos e 

econômicos. 

 

A relação estabelecida no texto entre as duas frases acima está corretamente expressa por: 

 

 a) à proporção que. 

 b) no entanto. 

 c) por conseguinte. 

 d) se bem que. 

 e) uma vez que. 
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Questão 23: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc) 

Se considerarmos o panorama internacional, perceberemos que o Ministério Público brasileiro é 

singular. Em nenhum outro país, há um Ministério Público que apresente perfil institucional 

semelhante ao nosso ou que ostente igual conjunto de atribuições. 

 

Do ponto de vista da localização institucional, há grande diversidade de situações no que se refere 

aos Ministérios Públicos dos demais países da América Latina. Encontra-se, por exemplo, Ministério 

Público dependente do Poder Judiciário na Costa Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e ligado ao Poder 

Executivo, no México e no Uruguai. 

 

Constata-se, entretanto, que, apesar da maior extensão de obrigações do Ministério Público 

brasileiro, a relação entre o número de integrantes da instituição e a população é uma das mais 

desfavoráveis no quadro latino-americano. De fato, dados recentes indicam que, no Brasil, com 4,2 

promotores para cada 100 mil habitantes, há uma situação de clara desvantagem no que diz respeito 

ao número relativo de integrantes. No Panamá, por exemplo, o número é de 15,3 promotores para 

cada cem mil habitantes; na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na Bolívia, de 4,5. Em situação 

semelhante ou ainda mais crítica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru, com 3,0; a Argentina, 

com 2,9; e, por fim, o Equador, com a mais baixa relação: 2,4. É correto dizer que há nações 

proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No entanto, as atribuições do Ministério 

Público brasileiro são muito mais extensas do que as dos Ministérios Públicos desses países. 

  

Maria Tereza Sadek. A construção de um novo Ministério Público resolutivo. Internet: 

<https://aplicacao.mp.mg.gov.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item seguinte, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 

 

No último período do texto, a palavra “atribuições” está subentendida logo após o vocábulo “as”, que 

poderia ser substituído por aquelas, sem prejuízo para a correção do texto. 

(          ) Certo 
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(          ) Errado 

 

 

Questão 24: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc) 

Na organização do poder político no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por 

função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do estado de natureza, 

que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um 

poder institucional. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder 

em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o 

advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. A concentração do poder 

em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do exercício da liberdade. É que, como 

observou Montesquieu, “todo homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até onde encontra 

limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder 

limite o poder”. 

 

Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as esferas de abrangência dos poderes 

políticos: “só se concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua separação; ninguém se arriscava 

a apresentar, sob a forma de sistema coerente, as consequências de conceitos diversos”. Pensador 

francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de 

origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas matemáticas em suas certezas morais. 

Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no plano da idealidade, serviram aos filósofos do 

pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou 

ingressar no terreno dos fatos. 

 

Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional do Ministério Público em função da proteção dos 

direitos humanos. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2010, p. 18-9. Internet: <www.teses.usp.br> 

(com adaptações). 

  

Julgue o item subsequente, relativo às estruturas linguísticas do texto. 

  

O pronome “eles” faz referência a “ramos diversos”. 
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(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 25: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Semântica 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os vadios eram um grupo infrator caracterizado, antes de mais nada, por sua forma de vida. Era 

o fato de não fazerem nada, ou de nada fazerem de forma sistemática, que os tornava suspeitos ante 

a parte bem organizada da sociedade. Por não terem laços - a família, domicílio certo, vínculo 

empregatício -, constituíam um grupo fluido e indistinto, difícil de controlar e até mesmo de 

enquadrar. Passados os primeiros tempos dos descobertos auríferos, quando, como disse o jesuíta 

Antonil, os arraiais foram "móveis como os filhos de Israel no deserto", a itinerância passou a ser cada 

vez mais tolerada. Em 1766 surge contra os vadios das Minas a primeira investida oficial de que se 

tem notícia: uma carta régia dirigida em 22 de julho ao governador Luís Diogo Lobo da Silva, e incisiva 

na condenação da itinerância de vadios e da forma peculiar de vida que escolhiam. Tais homens, dizia 

o documento, vivem separados do convívio da sociedade civil, enfiados nos sertões, em domicílios 

volantes, ou seja, sem residência fixa. Isto não podia ser tolerado, e deveriam passar a viver em 

povoações que tivessem mais de cinqüenta casas e o aparelho administrativo de praxe nas vilas 

coloniais: juiz ordinário, vereadores etc. Uma vez estabelecidos, ser-lhes-iam distribuídas terras 

adjacentes ao povoado para que as cultivassem, e os que assim não procedessem seriam presos e 

tratados como salteadores de caminhos e inimigos comuns. 

 

(Laura de Mello e Souza. "Tensões sociais em Minas na segunda metade do século XVIII", In Tempo e 

história, org. Adauto Novaes. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal da Cultura, 

1992. p. 358-359) 

 

Observado o contexto, está corretamente entendida a seguinte expressão do texto: 

 

 a) nada fazerem de forma sistemática - nada produzirem de modo tecnicamente plausível. 
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 b) um grupo fluido e indistinto - um conglomerado espontâneo e informal. 

 c) difícil de controlar e até mesmo de enquadrar - não passível de organizar e mesmo dominar. 

 d) Passados os primeiros tempos dos descobertos auríferos - esgotadas as primeiras jazidas de ouro. 

 e) forma peculiar de vida que escolhiam - singular maneira que se concediam de estar no mundo. 

  

 

 

Questão 26: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Semântica 

A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no universo, duas coisas iguais. Muitas se parecem umas 

às outras, mas todas entre si diversificam. Os ramos de uma só árvore, as folhas da mesma planta, os 

traços da polpa de um dedo humano, as partículas do mesmo pó, as raias do espectro de um só raio 

solar ou estelar. Tudo assim, desde os astros no céu, até os micróbios no sangue, desde as nebulosas 

no espaço até as gotas do rocio na relva dos prados. 

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que 

se desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a 

verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com 

desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante e não igualdade 

real. 

 

Essa blasfêmia  contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia da miséria; 

executada, não faria senão inaugurar a organização da  miséria. Se a sociedade não pode igualar os 

que a natureza criou desiguais, cada um, nos limites da sua energia moral, no entanto, pode reagir 

sobre as desigualdades nativas, pela educação, atividade e perseverança. Tal a missão do trabalho. 

  

Ruy Barbosa. Oração aos moços. Internet: <http://home.comcast.net> (com adaptações). 

 

Julgue o item seguinte, relativo ao texto acima apresentado. 

 

A palavra “nebulosas” é empregada, no texto, com função adjetiva, podendo ser substituída por 

obscuras, enigmáticas. 
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(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 27: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Semântica 

Na organização do poder político no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por 

função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do estado de natureza, 

que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um 

poder institucional. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder 

em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o 

advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. A concentração do poder 

em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do exercício da liberdade. É que, como 

observou Montesquieu, “todo homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até onde encontra 

limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder 

limite o poder”. 

 

Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as esferas de abrangência dos poderes 

políticos: “só se concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua separação; ninguém se arriscava 

a apresentar, sob a forma de sistema coerente, as consequências de conceitos diversos”. Pensador 

francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de 

origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas matemáticas em suas certezas morais. 

Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no plano da idealidade, serviram aos filósofos do 

pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou 

ingressar no terreno dos fatos. 

 

Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional do Ministério Público em função da proteção dos 

direitos humanos. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2010, p. 18-9. Internet: <www.teses.usp.br> 

(com adaptações). 

  

Com base nas ideias contidas no texto, julgue o item a seguir. 
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A conquista da liberdade humana pressupõe a distribuição do poder em ramos diversos. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 28: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Semântica 

A persecução penal se desenvolve em duas fases: uma fase administrativa, de inquérito policial, e 

uma fase jurisdicional, de ação penal. Assim, nada mais é o inquérito policial que um procedimento 

administrativo destinado a reunir elementos necessários à apuração da prática de uma infração 

penal e de sua autoria. Em outras palavras, o inquérito policial é um procedimento policial que tem 

por finalidade construir um lastro probatório mínimo, ensejando justa causa para que o titular da 

ação penal possa formar seu convencimento, a opinio delicti, e, assim, instaurar a ação penal cabível. 

Nessa linha, percebe-se que o destinatário imediato do inquérito policial é o Ministério Público, nos 

casos de ação penal pública, e o ofendido, nos casos de ação penal privada. 

 

De acordo com o conceito ora apresentado, para que o titular da ação penal possa, enfim, ajuizá-la, é 

necessário que haja justa causa. A justa causa, identificada por parte da doutrina como uma condição 

da ação autônoma, consiste na obrigatoriedade de que existam prova acerca da materialidade 

delitiva e, ao menos, indícios de autoria, de modo a existir fundada suspeita acerca da prática de um 

fato de natureza penal. Dessa forma, é imprescindível que haja provas acerca da possível existência 

de um fato criminoso e indicações razoáveis do sujeito que tenha sido o autor desse fato. 

 

Evidencia-se, portanto, que é justamente na fase do inquérito policial que serão coletadas as 

informações e as provas que irão formar o convencimento do titular da ação penal, isto é, a opinio 

delicti. É com base nos elementos apurados no inquérito que o promotor de justiça, convencido da 

existência de justa causa para a ação penal, oferece a denúncia, encerrando a fase administrativa da 

persecução penal. 

 

Hálinna Regina de Lira Rolim. A possibilidade de investigação do Ministério Público na fase pré-

processual penal. Artigo científico. Rio de Janeiro: Escola de Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro, 2010, p. 4. Internet : <www.emerj.tjrj.jus.br>. (com adaptações). 



 

Primeira Fase  DPU 

 

  

Conforme as ideias contidas no texto. 

  

a fase do inquérito policial em que são coletadas as informações e as provas que irão formar o 

convencimento do titular da ação penal é denominada opinio delecti. 

 (          ) Certo 

 (          ) Errado 

 

 

Questão 29: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Sentidos 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            As discussões sobre a liberdade assentam necessariamente e em princípio na negação de suas 

próprias bases possibilitadoras. Quero dizer que o único pressuposto histórico viável para que se 

possa instaurar a inteireza do entendimento da questão está na ausência de liberdade. Mas isso não 

no sentido preconizado por um Fichte que, sem estar totalmente desprovido de razão, jogava com a 

oposição entre o livre e o não-livre, no sentido de que a liberdade se faz a partir do elemento não-

livre, da presença de um obstáculo sem o qual nem se poderia conceber o surgimento da liberdade. A 

tese de Fichte, entretanto, se move dentro do âmbito de uma teoria geral do exercício da liberdade, 

válida para todos os tempos e todos os lugares, enraizada na existência de um eu puro. Nosso ponto 

de partida é bem outro; claro que a educação para a liberdade deve pressupor a freqüentação de 

elementos não-livres vistos como o solo em que medra o desenvolvimento da liberdade. Mas 

entendemos que a tese nada tem a ver com um suposto eu puro, pois ela se mostra essencialmente e 

antes de tudo em seu caráter histórico: não existe algo como uma liberdade constitutiva da natureza 

humana considerada em si mesma. Para nós, longe disso, a liberdade revela-se histórica de ponta a 

ponta, e já no sentido de que o homem em suas origens nada ostenta que poderia insinuar a presença 

da liberdade. Um eu puro - mas o que poderia ser isso? Não existe esse eu à espera de sua eclosão a 

ser provocada por coisas que lhe seriam totalmente estranhas, determinadas por uma exterioridade 

cega. Portanto, já  nesse ponto de partida histórico, parece evidente que as origens situam-se em três 

níveis principais: um, de ordem propriamente biológica, a confundir-se em suas primícias com os 
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enredos da evolução das espécies; já o segundo aferra-se aos contextos sociais, e a liberdade passa a 

ser  o objetivo de uma longa e laboriosa conquista. Certamente cabe asseverar que aquele elemento 

biológico integra-se a seu modo nos processos de sociabilização política do homem. E é por aí que 

deve surgir também, em terceiro lugar, a lenta especificação das concordâncias psicológicas. Por tais 

caminhos, nem há liberdade, mas liberdades que se vão fazendo; não existe a história de uma 

liberdade única, e sim a grande diversidade, as histórias das liberdades, sempre no plural. 

 

Obs.: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filósofo alemão. 

 

(Gerd Bornheim, "As medidas da liberdade", In O avesso da liberdade. Adauto Novaes (Org.). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 41-42) 

 

Considere as linhas finais do texto, em vermelho, o contexto e as afirmações que seguem. 

 

I. O segmento já nesse ponto de partida histórico expressa uma hipótese que, caso fosse acatada pelo 

autor, permitiria o entendimento do período iniciado com Portanto como uma conclusão, fato que 

não ocorre, como o comprova o uso de parece. 

II. Dos três níveis principais citados pelo autor, apenas um é caracterizado como de natureza 

essencialmente individual, tornando inadmissível qualquer possibilidade de vínculo entre ele e os 

demais. 

III. A frase a liberdade passa a ser o objetivo de uma longa e laboriosa conquista expressa noção de 

conseqüência. 

 

Está correto o que se afirma SOMENTE em 

 

 a) I. 

 b) II. 

 c) III. 

 d) I e II. 

 e) II e III. 
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Questão 30: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Sentidos 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            As discussões sobre a liberdade assentam necessariamente e em princípio na negação de suas 

próprias bases possibilitadoras. Quero dizer que o único pressuposto histórico viável para que se 

possa instaurar a inteireza do entendimento da questão está na ausência de liberdade. Mas isso não 

no sentido preconizado por um Fichte que, sem estar totalmente desprovido de razão, jogava com a 

oposição entre o livre e o não-livre, no sentido de que a liberdade se faz a partir do elemento não-

livre, da presença de um obstáculo sem o qual nem se poderia conceber o surgimento da liberdade. A 

tese de Fichte, entretanto, se move dentro do âmbito de uma teoria geral do exercício da liberdade, 

válida para todos os tempos e todos os lugares, enraizada na existência de um eu puro. Nosso ponto 

de partida é bem outro; claro que a educação para a liberdade deve pressupor a freqüentação de 

elementos não-livres vistos como o solo em que medra o desenvolvimento da liberdade. Mas 

entendemos que a tese nada tem a ver com um suposto eu puro, pois ela se mostra essencialmente e 

antes de tudo em seu caráter histórico: não existe algo como uma liberdade constitutiva da natureza 

humana considerada em si mesma. Para nós, longe disso, a liberdade revela-se histórica de ponta a 

ponta, e já no sentido de que o homem em suas origens nada ostenta que poderia insinuar a presença 

da liberdade. Um eu puro - mas o que poderia ser isso? Não existe esse eu à espera de sua eclosão a 

ser provocada por coisas que lhe seriam totalmente estranhas, determinadas por uma exterioridade 

cega. Portanto, já  nesse ponto de partida histórico, parece evidente que as origens situam-se em três 

níveis principais: um, de ordem propriamente biológica, a confundir-se em suas primícias com os 

enredos da evolução das espécies; já o segundo aferra-se aos contextos sociais, e a liberdade passa a 

ser  o objetivo de uma longa e laboriosa conquista. Certamente cabe asseverar que aquele elemento 

biológico integra-se a seu modo nos processos de sociabilização política do homem. E é por aí que 

deve surgir também, em terceiro lugar, a lenta especificação das concordâncias psicológicas. Por tais 

caminhos, nem há liberdade, mas liberdades que se vão fazendo; não existe a história de uma 

liberdade única, e sim a grande diversidade, as histórias das liberdades, sempre no plural. 

 

Obs.: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filósofo alemão. 
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(Gerd Bornheim, "As medidas da liberdade", In O avesso da liberdade. Adauto Novaes (Org.). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 41-42) 

 

Por tais caminhos, nem há liberdade, mas liberdades que se vão fazendo; não existe a história de uma 

liberdade única, e sim a grande diversidade, as histórias das liberdades, sempre no plural. 

 

Sobre o período acima é correto afirmar: 

 

 a) o duplo paralelismo estabelecido articula-se por meio do mesmo instrumento, a correlação entre 

nem e mas. 

 b) a idéia de "pluralidade" está explicitamente referida, mas está presente, também, na própria 

composição dos paralelismos. 

 c) mas foi empregado com o mesmo valor encontrado em "Estou impressionada, mas muito 

impressionada mesmo!". 

 d) a substituição de tais por "semelhantes" mantém o sentido original da frase. 

 e) a substituição de que se vão fazendo por "contínuas" mantém o sentido original da frase. 

 

 

 

Questão 31: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Sentidos 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            As discussões sobre a liberdade assentam necessariamente e em princípio na negação de suas 

próprias bases possibilitadoras. Quero dizer que o único pressuposto histórico viável para que se 

possa instaurar a inteireza do entendimento da questão está na ausência de liberdade. Mas isso não 

no sentido preconizado por um Fichte que, sem estar totalmente desprovido de razão, jogava com a 

oposição entre o livre e o não-livre, no sentido de que a liberdade se faz a partir do elemento não-

livre, da presença de um obstáculo sem o qual nem se poderia conceber o surgimento da liberdade. A 

tese de Fichte, entretanto, se move dentro do âmbito de uma teoria geral do exercício da liberdade, 

válida para todos os tempos e todos os lugares, enraizada na existência de um eu puro. Nosso ponto 
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de partida é bem outro; claro que a educação para a liberdade deve pressupor a freqüentação de 

elementos não-livres vistos como o solo em que medra o desenvolvimento da liberdade. Mas 

entendemos que a tese nada tem a ver com um suposto eu puro, pois ela se mostra essencialmente e 

antes de tudo em seu caráter histórico: não existe algo como uma liberdade constitutiva da natureza 

humana considerada em si mesma. Para nós, longe disso, a liberdade revela-se histórica de ponta a 

ponta, e já no sentido de que o homem em suas origens nada ostenta que poderia insinuar a presença 

da liberdade. Um eu puro - mas o que poderia ser isso? Não existe esse eu à espera de sua eclosão a 

ser provocada por coisas que lhe seriam totalmente estranhas, determinadas por uma exterioridade 

cega. Portanto, já  nesse ponto de partida histórico, parece evidente que as origens situam-se em três 

níveis principais: um, de ordem propriamente biológica, a confundir-se em suas primícias com os 

enredos da evolução das espécies; já o segundo aferra-se aos contextos sociais, e a liberdade passa a 

ser  o objetivo de uma longa e laboriosa conquista. Certamente cabe asseverar que aquele elemento 

biológico integra-se a seu modo nos processos de sociabilização política do homem. E é por aí que 

deve surgir também, em terceiro lugar, a lenta especificação das concordâncias psicológicas. Por tais 

caminhos, nem há liberdade, mas liberdades que se vão fazendo; não existe a história de uma 

liberdade única, e sim a grande diversidade, as histórias das liberdades, sempre no plural. 

 

Obs.: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filósofo alemão. 

 

(Gerd Bornheim, "As medidas da liberdade", In O avesso da liberdade. Adauto Novaes (Org.). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 41-42) 

 

Está corretamente entendida a seguinte expressão do texto: 

 

 a) único pressuposto histórico viável - singular e exeqüível conjectura histórica. 

 b) não no sentido preconizado - negando o caráter problematizado. 

 c) instaurar a inteireza do entendimento da questão - promover a compreensão do problema em sua 

totalidade. 

 d) se move dentro do âmbito de uma teoria geral - tem como parâmetro os rígidos preceitos da teoria 

universal. 

 e) solo em que medra - superfície em que míngua. 
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Questão 32: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os mitólogos costumam chamar de imagens de mundo certas estruturas simbólicas pelas quais, 

em todas as épocas, as diferentes sociedades humanas fundamentaram, tanto coletiva quanto 

individualmente, a experiência do existir. Ao longo da história, essas constelações de idéias foram 

geradas quer pelas tradições étnicas, locais, de cada povo, quer pelos grandes sistemas religiosos. No 

Ocidente, contudo, desde os últimos três séculos uma outra prática de pensamento veio se 

acrescentar a estes modos tradicionais na função de elaborar as bases de nossas experiências 

concretas de vida: a ciência. Com efeito, a partir da revolução científica do Renascimento as ciências 

naturais passaram a contribuir de modo cada vez mais decisivo para a formulação das categorias que 

a cultura ocidental empregará para compreender a realidade e agir sobre ela. 

 

            Mas os saberes científicos têm uma característica inescapável: os enunciados que produzem 

são necessariamente provisórios, estão sempre sujeitos à superação e à renovação. Outros 

exercícios do espírito humano, como a cogitação filosófica, a inspiração poética ou a exaltação 

mística poderão talvez aspirar a pronunciar verdades últimas; as ciências só podem pretender 

formular verdades transitórias, sempre inacabadas. Ernesto Sábato assinala com precisão que todas 

as vezes que se pretendeu elevar um enunciado científico à condição de dogma, de verdade final e 

cabal, um pouco mais à frente a própria continuidade da aplicação do método científico 

invariavelmente acabou por demonstrar que tal dogma não passava senão... de um equívoco. Não há 

exemplo melhor deste tipo de superstição que o estatuto da noção de raça no nazismo. 

 

(Luiz Alberto Oliveira. "Valores deslizantes: esboço de um ensaio sobre técnica e poder", In O avesso 

da liberdade. Adauto Novaes (Org). São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 191) 

 

No primeiro parágrafo, o autor 
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 a) fornece uma descrição objetiva do modo como, ao longo da história, germinam e se desenvolvem 

as imagens do mundo, expressão emprestada aos mitólogos. 

 b) ratifica a idéia, construída ao longo da trajetória humana, de que o pensamento científico é a via 

mais eficaz para o conhecimento da realidade. 

 c) atribui a idiossincrasias culturais as distintas representações daquilo que legitimaria as práticas 

humanas. 

 d) defende que as sociedades humanas, apoiadas na religião ou em mitos variados, constroem 

imagens para autenticar a experiência individual perante a coletiva. 

 e) expressa sua compreensão de que, fora do âmbito racional, não há base sólida que fundamente a 

vida dos seres humanos. 

 

 

Questão 33: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os mitólogos costumam chamar de imagens de mundo certas estruturas simbólicas pelas quais, 

em todas as épocas, as diferentes sociedades humanas fundamentaram, tanto coletiva quanto 

individualmente, a experiência do existir. Ao longo da história, essas constelações de idéias foram 

geradas quer pelas tradições étnicas, locais, de cada povo, quer pelos grandes sistemas religiosos. No 

Ocidente, contudo, desde os últimos três séculos uma outra prática de pensamento veio se 

acrescentar a estes modos tradicionais na função de elaborar as bases de nossas experiências 

concretas de vida: a ciência. Com efeito, a partir da revolução científica do Renascimento as ciências 

naturais passaram a contribuir de modo cada vez mais decisivo para a formulação das categorias que 

a cultura ocidental empregará para compreender a realidade e agir sobre ela. 

 

            Mas os saberes científicos têm uma característica inescapável: os enunciados que produzem 

são necessariamente provisórios, estão sempre sujeitos à superação e à renovação. Outros 

exercícios do espírito humano, como a cogitação filosófica, a inspiração poética ou a exaltação 

mística poderão talvez aspirar a pronunciar verdades últimas; as ciências só podem pretender 

formular verdades transitórias, sempre inacabadas. Ernesto Sábato assinala com precisão que todas 
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as vezes que se pretendeu elevar um enunciado científico à condição de dogma, de verdade final e 

cabal, um pouco mais à frente a própria continuidade da aplicação do método científico 

invariavelmente acabou por demonstrar que tal dogma não passava senão... de um equívoco. Não há 

exemplo melhor deste tipo de superstição que o estatuto da noção de raça no nazismo. 

 

(Luiz Alberto Oliveira. "Valores deslizantes: esboço de um ensaio sobre técnica e poder", In O avesso 

da liberdade. Adauto Novaes (Org). São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 191) 

 

 

Sobre o primeiro parágrafo, é correto afirmar : 

 

 a) O emprego da conjunção contudo evidencia que o autor considera os modos tradicionais de 

conceber o mundo incompatíveis com a ciência, que os substitui. 

 b) Contém, implicitamente, a idéia de que a capacidade cognitiva é conquista do mundo ocidental, 

principalmente nos últimos trezentos anos. 

 c) O emprego da expressão Com efeito colabora para a consolidação da idéia de que a observação 

dos fenômenos naturais foi conquista do Renascimento. 

 d) Sustenta a idéia de que, a partir do Renascimento, as ciências desenvolveram normas práticas 

para a conduta humana, com respeito a valores na esfera individual ou coletiva. 

 e) A forma verbal empregará evidencia que o autor dá como fato consumado o prestígio da ciência, 

do Renascimento em diante, na constituição do modo ocidental de pensar e agir. 

 

 

 

Questão 34: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os mitólogos costumam chamar de imagens de mundo certas estruturas simbólicas pelas quais, 

em todas as épocas, as diferentes sociedades humanas fundamentaram, tanto coletiva quanto 

individualmente, a experiência do existir. Ao longo da história, essas constelações de idéias foram 
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geradas quer pelas tradições étnicas, locais, de cada povo, quer pelos grandes sistemas religiosos. No 

Ocidente, contudo, desde os últimos três séculos uma outra prática de pensamento veio se 

acrescentar a estes modos tradicionais na função de elaborar as bases de nossas experiências 

concretas de vida: a ciência. Com efeito, a partir da revolução científica do Renascimento as ciências 

naturais passaram a contribuir de modo cada vez mais decisivo para a formulação das categorias que 

a cultura ocidental empregará para compreender a realidade e agir sobre ela. 

 

            Mas os saberes científicos têm uma característica inescapável: os enunciados que produzem 

são necessariamente provisórios, estão sempre sujeitos à superação e à renovação. Outros 

exercícios do espírito humano, como a cogitação filosófica, a inspiração poética ou a exaltação 

mística poderão talvez aspirar a pronunciar verdades últimas; as ciências só podem pretender 

formular verdades transitórias, sempre inacabadas. Ernesto Sábato assinala com precisão que todas 

as vezes que se pretendeu elevar um enunciado científico à condição de dogma, de verdade final e 

cabal, um pouco mais à frente a própria continuidade da aplicação do método científico 

invariavelmente acabou por demonstrar que tal dogma não passava senão... de um equívoco. Não há 

exemplo melhor deste tipo de superstição que o estatuto da noção de raça no nazismo. 

 

(Luiz Alberto Oliveira. "Valores deslizantes: esboço de um ensaio sobre técnica e poder", In O avesso 

da liberdade. Adauto Novaes (Org). São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 191) 

 

No parágrafo 2, 

 

 a) a conjunção Mas foi empregada não para eliminar o que foi dito anteriormente, e, sim, para 

introduzir uma contrapartida do objeto, fruto de distinta perspectiva de análise. 

 b) constrói-se uma relativização das conquistas da ciência, sustentada na crítica de que ela se vale de 

procedimentos pouco objetivos na busca da verdade. 

 c) constata-se o caráter incontrolável das experiências científicas, implicitamente atribuído às 

condições de descontinuidade em que se realizam. 

 d) a expressão necessariamente provisórios compõe uma advertência, dirigida a filósofos, poetas e 

místicos, que desconsideram a objetividade na produção do saber. 

 e) incentiva-se a luta do ser para a constante superação de suas fragilidades pessoais, advindas de 

sua humana condição e permanente sujeição ao erro. 
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Questão 35: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os mitólogos costumam chamar de imagens de mundo certas estruturas simbólicas pelas quais, 

em todas as épocas, as diferentes sociedades humanas fundamentaram, tanto coletiva quanto 

individualmente, a experiência do existir. Ao longo da história, essas constelações de idéias foram 

geradas quer pelas tradições étnicas, locais, de cada povo, quer pelos grandes sistemas religiosos. No 

Ocidente, contudo, desde os últimos três séculos uma outra prática de pensamento veio se 

acrescentar a estes modos tradicionais na função de elaborar as bases de nossas experiências 

concretas de vida: a ciência. Com efeito, a partir da revolução científica do Renascimento as ciências 

naturais passaram a contribuir de modo cada vez mais decisivo para a formulação das categorias que 

a cultura ocidental empregará para compreender a realidade e agir sobre ela. 

 

            Mas os saberes científicos têm uma característica inescapável: os enunciados que produzem 

são necessariamente provisórios, estão sempre sujeitos à superação e à renovação. Outros 

exercícios do espírito humano, como a cogitação filosófica, a inspiração poética ou a exaltação 

mística poderão talvez aspirar a pronunciar verdades últimas; as ciências só podem pretender 

formular verdades transitórias, sempre inacabadas. Ernesto Sábato assinala com precisão que todas 

as vezes que se pretendeu elevar um enunciado científico à condição de dogma, de verdade final e 

cabal, um pouco mais à frente a própria continuidade da aplicação do método científico 

invariavelmente acabou por demonstrar que tal dogma não passava senão... de um equívoco. Não há 

exemplo melhor deste tipo de superstição que o estatuto da noção de raça no nazismo. 

 

(Luiz Alberto Oliveira. "Valores deslizantes: esboço de um ensaio sobre técnica e poder", In O avesso 

da liberdade. Adauto Novaes (Org). São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 191) 
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É correto afirmar: 

 

 a) Infere-se do texto que os distintos discursos - religioso, filosófico, artístico, científico -, quando 

formalizam, cada um a seu modo, os dogmas da humanidade, na verdade estão conscientemente 

burlando o espírito que orienta cada específica prática. 

 b) O texto demonstra que superstições surgem nos mais diversos campos do conhecimento, e são 

elas que, através do tempo, configuram o estatuto do humano. 

 c) O texto esclarece que é uma pretensão imprópria aspirar a conquistas que, duradouras, podem 

acabar por se constituir em meros passos de um trajeto insuperável. 

 d) Seria coerente com as idéias expressas no texto o seguinte comentário, suscitado pelo exemplo 

dado: "O nazismo, por mais assustador que seja o fato, não foi isento de racionalidade". 

 e) No texto exprime-se o entendimento de que é comum a várias práticas de pensamento, excluindo-

se o mítico, defender que o espírito humano é capaz de atingir o saber pleno. 

  

 

 

Questão 36: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os vadios eram um grupo infrator caracterizado, antes de mais nada, por sua forma de vida. Era 

o fato de não fazerem nada, ou de nada fazerem de forma sistemática, que os tornava suspeitos ante 

a parte bem organizada da sociedade. Por não terem laços - a família, domicílio certo, vínculo 

empregatício -, constituíam um grupo fluido e indistinto, difícil de controlar e até mesmo de 

enquadrar. Passados os primeiros tempos dos descobertos auríferos, quando, como disse o jesuíta 

Antonil, os arraiais foram "móveis como os filhos de Israel no deserto", a itinerância passou a ser cada 

vez mais tolerada. Em 1766 surge contra os vadios das Minas a primeira investida oficial de que se 

tem notícia: uma carta régia dirigida em 22 de julho ao governador Luís Diogo Lobo da Silva, e incisiva 

na condenação da itinerância de vadios e da forma peculiar de vida que escolhiam. Tais homens, dizia 

o documento, vivem separados do convívio da sociedade civil, enfiados nos sertões, em domicílios 

volantes, ou seja, sem residência fixa. Isto não podia ser tolerado, e deveriam passar a viver em 
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povoações que tivessem mais de cinqüenta casas e o aparelho administrativo de praxe nas vilas 

coloniais: juiz ordinário, vereadores etc. Uma vez estabelecidos, ser-lhes-iam distribuídas terras 

adjacentes ao povoado para que as cultivassem, e os que assim não procedessem seriam presos e 

tratados como salteadores de caminhos e inimigos comuns. 

 

(Laura de Mello e Souza. "Tensões sociais em Minas na segunda metade do século XVIII", In Tempo e 

história, org. Adauto Novaes. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal da Cultura, 

1992. p. 358-359) 

 

No texto, o autor 

 

 a) põe em foco um determinado estrato social, particularizando uma tentativa de disciplinamento 

oficial. 

 b) desenvolve considerações minuciosas a respeito do tema central de seu discurso: a carta de Luís 

Diogo Lobo da Silva. 

 c) narra um específico episódio ocorrido em Minas, tomado como exemplo do que se pode esperar da 

ação de grupo de infratores. 

 d) lança hipóteses sobre as causas de um determinado comportamento social, depois de caracterizá-

lo a partir da teoria de pesquisadores, religiosos ou não. 

 e) toma os dados de pesquisa histórica como apoio para expressar e justificar o seu próprio juízo de 

valor acerca de infratores. 

 

 

Questão 37: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os vadios eram um grupo infrator caracterizado, antes de mais nada, por sua forma de vida. Era 

o fato de não fazerem nada, ou de nada fazerem de forma sistemática, que os tornava suspeitos ante 

a parte bem organizada da sociedade. Por não terem laços - a família, domicílio certo, vínculo 

empregatício -, constituíam um grupo fluido e indistinto, difícil de controlar e até mesmo de 
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enquadrar. Passados os primeiros tempos dos descobertos auríferos, quando, como disse o jesuíta 

Antonil, os arraiais foram "móveis como os filhos de Israel no deserto", a itinerância passou a ser cada 

vez mais tolerada. Em 1766 surge contra os vadios das Minas a primeira investida oficial de que se 

tem notícia: uma carta régia dirigida em 22 de julho ao governador Luís Diogo Lobo da Silva, e incisiva 

na condenação da itinerância de vadios e da forma peculiar de vida que escolhiam. Tais homens, dizia 

o documento, vivem separados do convívio da sociedade civil, enfiados nos sertões, em domicílios 

volantes, ou seja, sem residência fixa. Isto não podia ser tolerado, e deveriam passar a viver em 

povoações que tivessem mais de cinqüenta casas e o aparelho administrativo de praxe nas vilas 

coloniais: juiz ordinário, vereadores etc. Uma vez estabelecidos, ser-lhes-iam distribuídas terras 

adjacentes ao povoado para que as cultivassem, e os que assim não procedessem seriam presos e 

tratados como salteadores de caminhos e inimigos comuns. 

 

(Laura de Mello e Souza. "Tensões sociais em Minas na segunda metade do século XVIII", In Tempo e 

história, org. Adauto Novaes. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal da Cultura, 

1992. p. 358-359) 

 

Considere as afirmações que seguem sobre a organização do texto. 

 

I. No processo de argumentação, o autor valeu-se de testemunho autorizado. 

II. A fala do jesuíta constitui argumento para a consolidação da idéia de que a itinerância passou a ser 

cada vez mais tolerada. 

III. A data de 1766 foi citada como comprovação explícita de que o rei era realmente signatário da 

carta. 

Está correto o que se afirma SOMENTE em 

 

 a) I. 

 b) II. 

 c) III. 

 d) I e II. 

 e) II e III. 
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Questão 38: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os vadios eram um grupo infrator caracterizado, antes de mais nada, por sua forma de vida. Era 

o fato de não fazerem nada, ou de nada fazerem de forma sistemática, que os tornava suspeitos ante 

a parte bem organizada da sociedade. Por não terem laços - a família, domicílio certo, vínculo 

empregatício -, constituíam um grupo fluido e indistinto, difícil de controlar e até mesmo de 

enquadrar. Passados os primeiros tempos dos descobertos auríferos, quando, como disse o jesuíta 

Antonil, os arraiais foram "móveis como os filhos de Israel no deserto", a itinerância passou a ser cada 

vez mais tolerada. Em 1766 surge contra os vadios das Minas a primeira investida oficial de que se 

tem notícia: uma carta régia dirigida em 22 de julho ao governador Luís Diogo Lobo da Silva, e incisiva 

na condenação da itinerância de vadios e da forma peculiar de vida que escolhiam. Tais homens, dizia 

o documento, vivem separados do convívio da sociedade civil, enfiados nos sertões, em domicílios 

volantes, ou seja, sem residência fixa. Isto não podia ser tolerado, e deveriam passar a viver em 

povoações que tivessem mais de cinqüenta casas e o aparelho administrativo de praxe nas vilas 

coloniais: juiz ordinário, vereadores etc. Uma vez estabelecidos, ser-lhes-iam distribuídas terras 

adjacentes ao povoado para que as cultivassem, e os que assim não procedessem seriam presos e 

tratados como salteadores de caminhos e inimigos comuns. 

 

(Laura de Mello e Souza. "Tensões sociais em Minas na segunda metade do século XVIII", In Tempo e 

história, org. Adauto Novaes. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal da Cultura, 

1992. p. 358-359) 

 

Tais homens, dizia o documento, vivem separados do convívio da sociedade civil, enfiados nos 

sertões, em domicílios volantes, ou seja, sem residência fixa. Isto não podia ser tolerado, e deveriam 

passar a viver em povoações que tivessem mais de cinqüenta casas e o aparelho administrativo de 

praxe nas vilas coloniais: juiz ordinário, vereadores etc. 

 

Observado o contexto, é correto afirmar que, no fragmento acima, 
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 a) a expressão sociedade civil equivale a "conjunto de todos os membros que constituem o tecido 

social, unidos em torno de idéias, pactos e acordos, sem hegemonia nem exclusão de nenhum grupo". 

 b) a voz do autor mistura-se à voz do remetente da carta, como o comprova o emprego, 

respectivamente, das formas verbais podia e vivem. 

 c) a expressão ou seja introduz uma explicação, obrigatória para a compreensão do documento, visto 

que domicílios volantes constitui uma incompatibilidade em termos, sem possibilidade de 

conciliação. 

 d) o emprego da expressão de praxe evidencia que, na carta, buscava-se neutralizar qualquer tom 

que pudesse ser entendido como intimidação. 

 e) a oração deveriam passar a viver em povoações expressa uma suposição. 

 

 

 

Questão 39: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            As discussões sobre a liberdade assentam necessariamente e em princípio na negação de suas 

próprias bases possibilitadoras. Quero dizer que o único pressuposto histórico viável para que se 

possa instaurar a inteireza do entendimento da questão está na ausência de liberdade. Mas isso não 

no sentido preconizado por um Fichte que, sem estar totalmente desprovido de razão, jogava com a 

oposição entre o livre e o não-livre, no sentido de que a liberdade se faz a partir do elemento não-

livre, da presença de um obstáculo sem o qual nem se poderia conceber o surgimento da liberdade. A 

tese de Fichte, entretanto, se move dentro do âmbito de uma teoria geral do exercício da liberdade, 

válida para todos os tempos e todos os lugares, enraizada na existência de um eu puro. Nosso ponto 

de partida é bem outro; claro que a educação para a liberdade deve pressupor a freqüentação de 

elementos não-livres vistos como o solo em que medra o desenvolvimento da liberdade. Mas 

entendemos que a tese nada tem a ver com um suposto eu puro, pois ela se mostra essencialmente e 

antes de tudo em seu caráter histórico: não existe algo como uma liberdade constitutiva da natureza 

humana considerada em si mesma. Para nós, longe disso, a liberdade revela-se histórica de ponta a 
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ponta, e já no sentido de que o homem em suas origens nada ostenta que poderia insinuar a presença 

da liberdade. Um eu puro - mas o que poderia ser isso? Não existe esse eu à espera de sua eclosão a 

ser provocada por coisas que lhe seriam totalmente estranhas, determinadas por uma exterioridade 

cega. Portanto, já  nesse ponto de partida histórico, parece evidente que as origens situam-se em três 

níveis principais: um, de ordem propriamente biológica, a confundir-se em suas primícias com os 

enredos da evolução das espécies; já o segundo aferra-se aos contextos sociais, e a liberdade passa a 

ser  o objetivo de uma longa e laboriosa conquista. Certamente cabe asseverar que aquele elemento 

biológico integra-se a seu modo nos processos de sociabilização política do homem. E é por aí que 

deve surgir também, em terceiro lugar, a lenta especificação das concordâncias psicológicas. Por tais 

caminhos, nem há liberdade, mas liberdades que se vão fazendo; não existe a história de uma 

liberdade única, e sim a grande diversidade, as histórias das liberdades, sempre no plural. 

 

Obs.: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filósofo alemão. 

 

(Gerd Bornheim, "As medidas da liberdade", In O avesso da liberdade. Adauto Novaes (Org.). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 41-42) 

 

As discussões sobre a liberdade assentam necessariamente e em princípio na negação de suas 

próprias bases possibilitadoras. 

 

Considerado o contexto, a frase acima está corretamente entendida em: 

 

 a) Antes de qualquer consideração particular, importa assumir que a discussão sobre liberdade 

implica obrigatoriamente conceber sua ausência. 

 b) A princípio, pensou-se que reflexões sobre liberdade implicassem a consideração dos 

fundamentos a partir dos quais elas seriam feitas. 

 c) Questões relacionadas à liberdade devem ser genericamente pensadas, visto que ela depende das 

bases em que se manifesta. 

 d) Questionar o sentido de liberdade depende de ajustamento de princípios: é necessário que suas 

bases constituintes sejam passíveis de controvérsias. 

 e) É indispensável que, desde o início, o questionamento acerca do direito à liberdade contemple a 

definição das condições em que ele possa existir. 
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Questão 40: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            As discussões sobre a liberdade assentam necessariamente e em princípio na negação de suas 

próprias bases possibilitadoras. Quero dizer que o único pressuposto histórico viável para que se 

possa instaurar a inteireza do entendimento da questão está na ausência de liberdade. Mas isso não 

no sentido preconizado por um Fichte que, sem estar totalmente desprovido de razão, jogava com a 

oposição entre o livre e o não-livre, no sentido de que a liberdade se faz a partir do elemento não-

livre, da presença de um obstáculo sem o qual nem se poderia conceber o surgimento da liberdade. A 

tese de Fichte, entretanto, se move dentro do âmbito de uma teoria geral do exercício da liberdade, 

válida para todos os tempos e todos os lugares, enraizada na existência de um eu puro. Nosso ponto 

de partida é bem outro; claro que a educação para a liberdade deve pressupor a freqüentação de 

elementos não-livres vistos como o solo em que medra o desenvolvimento da liberdade. Mas 

entendemos que a tese nada tem a ver com um suposto eu puro, pois ela se mostra essencialmente e 

antes de tudo em seu caráter histórico: não existe algo como uma liberdade constitutiva da natureza 

humana considerada em si mesma. Para nós, longe disso, a liberdade revela-se histórica de ponta a 

ponta, e já no sentido de que o homem em suas origens nada ostenta que poderia insinuar a presença 

da liberdade. Um eu puro - mas o que poderia ser isso? Não existe esse eu à espera de sua eclosão a 

ser provocada por coisas que lhe seriam totalmente estranhas, determinadas por uma exterioridade 

cega. Portanto, já  nesse ponto de partida histórico, parece evidente que as origens situam-se em três 

níveis principais: um, de ordem propriamente biológica, a confundir-se em suas primícias com os 

enredos da evolução das espécies; já o segundo aferra-se aos contextos sociais, e a liberdade passa a 

ser  o objetivo de uma longa e laboriosa conquista. Certamente cabe asseverar que aquele elemento 

biológico integra-se a seu modo nos processos de sociabilização política do homem. E é por aí que 

deve surgir também, em terceiro lugar, a lenta especificação das concordâncias psicológicas. Por tais 

caminhos, nem há liberdade, mas liberdades que se vão fazendo; não existe a história de uma 

liberdade única, e sim a grande diversidade, as histórias das liberdades, sempre no plural. 
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Obs.: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filósofo alemão. 

 

(Gerd Bornheim, "As medidas da liberdade", In O avesso da liberdade. Adauto Novaes (Org.). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 41-42) 

 

O autor do texto, nas primeiras 9 linhas, 

 

 a) cita um Fichte para alertar acerca de certos filósofos que costumam estabelecer jogos de 

oposições sem consistência lógica, apesar da aparente racionalidade. 

 b) desvaloriza as idéias de Fichte por julgar que os contrastes do seu raciocínio são próprios de um 

espírito desprovido de razoabilidade, carência que não atribui a esse filósofo. 

 c) nega qualquer concordância com as idéias de Fichte, visto que este filósofo pensa a liberdade na 

sua relação com os obstáculos que a impedem. 

 d) apresenta a premissa de suas reflexões e alerta para que não seja confundida com idéia de Fichte, 

cujo discernimento relativiza. 

 e) detalha as idéias de Fichte e, por aproximações, defende a convergência de pressupostos e pontos 

de vista entre ele e o filósofo, sem negar, entretanto, diferenças de métodos. 

 

 

 

Questão 41: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            As discussões sobre a liberdade assentam necessariamente e em princípio na negação de suas 

próprias bases possibilitadoras. Quero dizer que o único pressuposto histórico viável para que se 

possa instaurar a inteireza do entendimento da questão está na ausência de liberdade. Mas isso não 

no sentido preconizado por um Fichte que, sem estar totalmente desprovido de razão, jogava com a 

oposição entre o livre e o não-livre, no sentido de que a liberdade se faz a partir do elemento não-

livre, da presença de um obstáculo sem o qual nem se poderia conceber o surgimento da liberdade. A 

tese de Fichte, entretanto, se move dentro do âmbito de uma teoria geral do exercício da liberdade, 
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válida para todos os tempos e todos os lugares, enraizada na existência de um eu puro. Nosso ponto 

de partida é bem outro; claro que a educação para a liberdade deve pressupor a freqüentação de 

elementos não-livres vistos como o solo em que medra o desenvolvimento da liberdade. Mas 

entendemos que a tese nada tem a ver com um suposto eu puro, pois ela se mostra essencialmente e 

antes de tudo em seu caráter histórico: não existe algo como uma liberdade constitutiva da natureza 

humana considerada em si mesma. Para nós, longe disso, a liberdade revela-se histórica de ponta a 

ponta, e já no sentido de que o homem em suas origens nada ostenta que poderia insinuar a presença 

da liberdade. Um eu puro - mas o que poderia ser isso? Não existe esse eu à espera de sua eclosão a 

ser provocada por coisas que lhe seriam totalmente estranhas, determinadas por uma exterioridade 

cega. Portanto, já  nesse ponto de partida histórico, parece evidente que as origens situam-se em três 

níveis principais: um, de ordem propriamente biológica, a confundir-se em suas primícias com os 

enredos da evolução das espécies; já o segundo aferra-se aos contextos sociais, e a liberdade passa a 

ser  o objetivo de uma longa e laboriosa conquista. Certamente cabe asseverar que aquele elemento 

biológico integra-se a seu modo nos processos de sociabilização política do homem. E é por aí que 

deve surgir também, em terceiro lugar, a lenta especificação das concordâncias psicológicas. Por tais 

caminhos, nem há liberdade, mas liberdades que se vão fazendo; não existe a história de uma 

liberdade única, e sim a grande diversidade, as histórias das liberdades, sempre no plural. 

 

Obs.: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filósofo alemão. 

 

(Gerd Bornheim, "As medidas da liberdade", In O avesso da liberdade. Adauto Novaes (Org.). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 41-42) 

 

A argumentação do autor revela 

 

 a) um espírito grandemente instigado a definir a liberdade de modo a atribuir-lhe um sentido 

universal e permanente. 

 b) a rejeição à existência de um eu puro, cuja essência se constrói a partir das relações humanas 

estabelecidas em precisos tempo e lugar. 

 c) sua dificuldade em definir o eu puro, conceito que lhe permitiria expressar o sentido que atribui à 

liberdade, visto que os considera em relação de causa e efeito. 
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 d) sua crença em realidades que, exteriores ao homem, podem fazer desabrochar o eu puro ainda 

não manifesto. 

 e) sua discordância em pensar a liberdade a não ser como inserida na tessitura da realidade humana. 

 

 

 

Questão 42: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            A história dos países atrasados nos séculos XIX e XX é a história da tentativa de alcançar o 

mundo mais avançado por meio de sua imitação. Os japoneses do século XIX tomavam a Europa 

como modelo; os europeus ocidentais, depois da Segunda Guerra Mundial, imitavam a economia 

norte-americana. A experiência da Europa Central e Oriental no século XX é, genericamente falando, 

a de tentar atualizar-se mediante a sucessiva adoção e fracasso de vários modelos. Depois de 1918, 

quando a maioria dos países sucessores constituía-se de países novos, o modelo foi o da democracia e 

do liberalismo econômico do Ocidente. O presidente Wilson - a estação principal de Praga está 

batizada novamente com o seu nome? - era o santo padroeiro da região, menos para os bolcheviques, 

que seguiam seu próprio caminho. (Na verdade, também eles tinham modelos estrangeiros: 

Rathenau e Henry Ford.) Isso não funcionou. Nos anos 20 e 30, o modelo entrou em colapso, em 

termos políticos e econômicos. A Grande Depressão acabou destruindo a democracia multinacional 

até mesmo na Tchecoslováquia. 

 

(Eric Hobsbawm, "Dentro e fora da história", In Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 

1998. p. 15) 

 

Na organização do texto, 

 

 a) a frase os europeus ocidentais, depois da Segunda Guerra Mundial, imitavam a economia norte-

americana constitui mais um dado da análise do que ocorreu com a nação japonesa no século XIX. 
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 b) a expressão genericamente falando constitui estratégia do autor para orientar o processo de 

leitura do trecho. 

 c) a expressão a sucessiva adoção e fracasso de vários modelos constitui um paradoxo. 

 d) a expressão vários modelos equivale a "modelos plurais". 

 e) a expressão Depois de 1918 constitui parâmetro temporal e pode ser substituída, sem prejuízo da 

correção e clareza, por "Sucedendo 1918". 

 

 

Questão 43: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Se considerarmos o panorama internacional, perceberemos que o Ministério Público brasileiro é 

singular. Em nenhum outro país, há um Ministério Público que apresente perfil institucional 

semelhante ao nosso ou que ostente igual conjunto de atribuições. 

 

Do ponto de vista da localização institucional, há grande diversidade de situações no que se refere 

aos Ministérios Públicos dos demais países da América Latina. Encontra-se, por exemplo, Ministério 

Público dependente do Poder Judiciário na Costa Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e ligado ao Poder 

Executivo, no México e no Uruguai. 

 

Constata-se, entretanto, que, apesar da maior extensão de obrigações do Ministério Público 

brasileiro, a relação entre o número de integrantes da instituição e a população é uma das mais 

desfavoráveis no quadro latino-americano. De fato, dados recentes indicam que, no Brasil, com 4,2 

promotores para cada 100 mil habitantes, há uma situação de clara desvantagem no que diz respeito 

ao número relativo de integrantes. No Panamá, por exemplo, o número é de 15,3 promotores para 

cada cem mil habitantes; na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na Bolívia, de 4,5. Em situação 

semelhante ou ainda mais crítica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru, com 3,0; a Argentina, 

com 2,9; e, por fim, o Equador, com a mais baixa relação: 2,4. É correto dizer que há nações 

proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No entanto, as atribuições do Ministério 

Público brasileiro são muito mais extensas do que as dos Ministérios Públicos desses países. 

  

Maria Tereza Sadek. A construção de um novo Ministério Público resolutivo. Internet: 

<https://aplicacao.mp.mg.gov.br> (com adaptações). 
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Julgue o item seguinte, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 

 

Os dados expostos no terceiro parágrafo indicam que os profissionais do Ministério Público 

brasileiro são mais eficientes que os dos órgãos equivalentes nos demais países da América do Sul. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 44: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Se considerarmos o panorama internacional, perceberemos que o Ministério Público brasileiro é 

singular. Em nenhum outro país, há um Ministério Público que apresente perfil institucional 

semelhante ao nosso ou que ostente igual conjunto de atribuições. 

 

Do ponto de vista da localização institucional, há grande diversidade de situações no que se refere 

aos Ministérios Públicos dos demais países da América Latina. Encontra-se, por exemplo, Ministério 

Público dependente do Poder Judiciário na Costa Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e ligado ao Poder 

Executivo, no México e no Uruguai. 

 

Constata-se, entretanto, que, apesar da maior extensão de obrigações do Ministério Público 

brasileiro, a relação entre o número de integrantes da instituição e a população é uma das mais 

desfavoráveis no quadro latino-americano. De fato, dados recentes indicam que, no Brasil, com 4,2 

promotores para cada 100 mil habitantes, há uma situação de clara desvantagem no que diz respeito 

ao número relativo de integrantes. No Panamá, por exemplo, o número é de 15,3 promotores para 

cada cem mil habitantes; na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na Bolívia, de 4,5. Em situação 

semelhante ou ainda mais crítica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru, com 3,0; a Argentina, 

com 2,9; e, por fim, o Equador, com a mais baixa relação: 2,4. É correto dizer que há nações 

proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No entanto, as atribuições do Ministério 

Público brasileiro são muito mais extensas do que as dos Ministérios Públicos desses países. 
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Maria Tereza Sadek. A construção de um novo Ministério Público resolutivo. Internet: 

<https://aplicacao.mp.mg.gov.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item seguinte, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 

 

Com base nos dados apresentados no texto, é correto concluir que a situação do Brasil, no que diz 

respeito ao número de promotores existentes no Ministério Público por habitante, está pior que a da 

Guatemala, mas melhor que a do Peru. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 45: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Se considerarmos o panorama internacional, perceberemos que o Ministério Público brasileiro é 

singular. Em nenhum outro país, há um Ministério Público que apresente perfil institucional 

semelhante ao nosso ou que ostente igual conjunto de atribuições. 

 

Do ponto de vista da localização institucional, há grande diversidade de situações no que se refere 

aos Ministérios Públicos dos demais países da América Latina. Encontra-se, por exemplo, Ministério 

Público dependente do Poder Judiciário na Costa Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e ligado ao Poder 

Executivo, no México e no Uruguai. 

 

Constata-se, entretanto, que, apesar da maior extensão de obrigações do Ministério Público 

brasileiro, a relação entre o número de integrantes da instituição e a população é uma das mais 

desfavoráveis no quadro latino-americano. De fato, dados recentes indicam que, no Brasil, com 4,2 

promotores para cada 100 mil habitantes, há uma situação de clara desvantagem no que diz respeito 

ao número relativo de integrantes. No Panamá, por exemplo, o número é de 15,3 promotores para 

cada cem mil habitantes; na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na Bolívia, de 4,5. Em situação 

semelhante ou ainda mais crítica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru, com 3,0; a Argentina, 

com 2,9; e, por fim, o Equador, com a mais baixa relação: 2,4. É correto dizer que há nações 
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proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No entanto, as atribuições do Ministério 

Público brasileiro são muito mais extensas do que as dos Ministérios Públicos desses países. 

  

Maria Tereza Sadek. A construção de um novo Ministério Público resolutivo. Internet: 

<https://aplicacao.mp.mg.gov.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item seguinte, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 

 

O objetivo do texto é provar que o número total de promotores no Brasil é menor que na maioria dos 

países da América Latina. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 46: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Se considerarmos o panorama internacional, perceberemos que o Ministério Público brasileiro é 

singular. Em nenhum outro país, há um Ministério Público que apresente perfil institucional 

semelhante ao nosso ou que ostente igual conjunto de atribuições. 

 

Do ponto de vista da localização institucional, há grande diversidade de situações no que se refere 

aos Ministérios Públicos dos demais países da América Latina. Encontra-se, por exemplo, Ministério 

Público dependente do Poder Judiciário na Costa Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e ligado ao Poder 

Executivo, no México e no Uruguai. 

 

Constata-se, entretanto, que, apesar da maior extensão de obrigações do Ministério Público 

brasileiro, a relação entre o número de integrantes da instituição e a população é uma das mais 

desfavoráveis no quadro latino-americano. De fato, dados recentes indicam que, no Brasil, com 4,2 

promotores para cada 100 mil habitantes, há uma situação de clara desvantagem no que diz respeito 

ao número relativo de integrantes. No Panamá, por exemplo, o número é de 15,3 promotores para 

cada cem mil habitantes; na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na Bolívia, de 4,5. Em situação 

semelhante ou ainda mais crítica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru, com 3,0; a Argentina, 
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com 2,9; e, por fim, o Equador, com a mais baixa relação: 2,4. É correto dizer que há nações 

proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No entanto, as atribuições do Ministério 

Público brasileiro são muito mais extensas do que as dos Ministérios Públicos desses países. 

  

Maria Tereza Sadek. A construção de um novo Ministério Público resolutivo. Internet: 

<https://aplicacao.mp.mg.gov.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item seguinte, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 

 

No primeiro período do terceiro parágrafo, é estabelecido contraste entre a maior extensão das 

obrigações do Ministério Público brasileiro, em comparação com as de órgãos equivalentes em 

outros países, e o número de promotores em relação à população do país, o que evidencia situação 

oposta à que se poderia esperar. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 47: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Nenhum problema da ética ou da filosofia do direito é tão difícil e complexo como o da justiça, e 

múltiplas são as razões para isso. Em primeiro lugar, a justiça é, ao mesmo tempo, uma ideia e um 

ideal, pois, se ela jamais se realizasse, ao contrário de se manifestar concretamente como um dos 

momentos necessários e mais altos da vida humana, seria mera suposição, uma quimera não 

merecedora de nossa constante atenção. 

 

Todavia, por maiores que sejam os obstáculos opostos ao nosso propósito de desvendá-la, e mesmo 

quando proclamamos desconsoladamente a impossibilidade de chegar até ela pelas vias da razão, 

não desaparece nossa aspiração de que haja atos justos que dignifiquem a espécie humana. É que, 

ainda que não consigamos defini-la, não podemos viver sem ela. 
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Por outro lado, a justiça nunca se põe como um problema isolado, porque sempre se acha em 

essencial correlação com outros da mais diversa natureza, dos filosóficos aos religiosos, dos sociais 

aos políticos, dos morais aos jurídicos. 

 

Nem podia ser de outra forma, em se tratando de uma das questões basilares da história, a qual não 

pode ser vista segundo uma continuidade linear, devendo ser vista como o desenrolar de ciclos 

culturais diferentes, com diversificadas conjunturas histórico-culturais. 

 

Ora, cada ciclo ou conjuntura histórico-cultural tem sua experiência da justiça, a sua maneira própria 

de realizá-la in concreto, o que leva à conclusão de que, em vez de indagar acerca de uma ideia 

universal de justiça, melhor será tentar configurar, no plano concreto da ação, o  que sejam atos 

justos. 

  

Miguel Reale. Variações sobre a justiça (I). In: O Estado de S.Paulo, 4/8/2001. Internet: 

<http://home.comcast.net> (com adaptações). 

 

Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. 

 

De acordo com o texto, a justiça é um ideal de impossível realização, o que é comprovado pela 

história humana. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 48: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Nenhum problema da ética ou da filosofia do direito é tão difícil e complexo como o da justiça, e 

múltiplas são as razões para isso. Em primeiro lugar, a justiça é, ao mesmo tempo, uma ideia e um 

ideal, pois, se ela jamais se realizasse, ao contrário de se manifestar concretamente como um dos 

momentos necessários e mais altos da vida humana, seria mera suposição, uma quimera não 

merecedora de nossa constante atenção. 
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Todavia, por maiores que sejam os obstáculos opostos ao nosso propósito de desvendá-la, e mesmo 

quando proclamamos desconsoladamente a impossibilidade de chegar até ela pelas vias da razão, 

não desaparece nossa aspiração de que haja atos justos que dignifiquem a espécie humana. É que, 

ainda que não consigamos defini-la, não podemos viver sem ela. 

 

Por outro lado, a justiça nunca se põe como um problema isolado, porque sempre se acha em 

essencial correlação com outros da mais diversa natureza, dos filosóficos aos religiosos, dos sociais 

aos políticos, dos morais aos jurídicos. 

 

Nem podia ser de outra forma, em se tratando de uma das questões basilares da história, a qual não 

pode ser vista segundo uma continuidade linear, devendo ser vista como o desenrolar de ciclos 

culturais diferentes, com diversificadas conjunturas histórico-culturais. 

 

Ora, cada ciclo ou conjuntura histórico-cultural tem sua experiência da justiça, a sua maneira própria 

de realizá-la in concreto, o que leva à conclusão de que, em vez de indagar acerca de uma ideia 

universal de justiça, melhor será tentar configurar, no plano concreto da ação, o  que sejam atos 

justos. 

  

Miguel Reale. Variações sobre a justiça (I). In: O Estado de S.Paulo, 4/8/2001. Internet: 

<http://home.comcast.net> (com adaptações). 

 

Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. 

 

Conclui-se da leitura do texto que a dificuldade de se definir a justiça decorre, entre outras causas, da 

diversidade própria dos grupos humanos. 

 (          )Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 49: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 
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A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no universo, duas coisas iguais. Muitas se parecem umas 

às outras, mas todas entre si diversificam. Os ramos de uma só árvore, as folhas da mesma planta, os 

traços da polpa de um dedo humano, as partículas do mesmo pó, as raias do espectro de um só raio 

solar ou estelar. Tudo assim, desde os astros no céu, até os micróbios no sangue, desde as nebulosas 

no espaço até as gotas do rocio na relva dos prados. 

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que 

se desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a 

verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com 

desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante e não igualdade 

real. 

 

Essa blasfêmia  contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia da miséria; 

executada, não faria senão inaugurar a organização da  miséria. Se a sociedade não pode igualar os 

que a natureza criou desiguais, cada um, nos limites da sua energia moral, no entanto, pode reagir 

sobre as desigualdades nativas, pela educação, atividade e perseverança. Tal a missão do trabalho. 

  

Ruy Barbosa. Oração aos moços. Internet: <http://home.comcast.net> (com adaptações). 

 

Julgue o item seguinte, relativo ao texto acima apresentado. 

 

No texto, que se classifica como dissertativo-argumentativo, o autor constrói, por meio de recursos 

que incluem o uso de exemplos e a  repetição de estruturas e de elementos lexicais, os argumentos 

que sustentam a ideia de igualdade por ele defendida. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 50: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no universo, duas coisas iguais. Muitas se parecem umas 

às outras, mas todas entre si diversificam. Os ramos de uma só árvore, as folhas da mesma planta, os 
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traços da polpa de um dedo humano, as partículas do mesmo pó, as raias do espectro de um só raio 

solar ou estelar. Tudo assim, desde os astros no céu, até os micróbios no sangue, desde as nebulosas 

no espaço até as gotas do rocio na relva dos prados. 

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que 

se desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a 

verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com 

desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante e não igualdade 

real. 

 

Essa blasfêmia  contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia da miséria; 

executada, não faria senão inaugurar a organização da  miséria. Se a sociedade não pode igualar os 

que a natureza criou desiguais, cada um, nos limites da sua energia moral, no entanto, pode reagir 

sobre as desigualdades nativas, pela educação, atividade e perseverança. Tal a missão do trabalho. 

  

Ruy Barbosa. Oração aos moços. Internet: <http://home.comcast.net> (com adaptações). 

 

Julgue o item seguinte, relativo ao texto acima apresentado. 

 

Infere-se do texto que a desigualdade flagrante ocorre quando se ignora a ação da inveja, do orgulho 

e da loucura no momento da determinação do que é justo para os que são desiguais. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 51: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

O direito a distância semelha um bloco de justiça como a montanha semelha um bloco de azul. E é 

isso a justiça: um azul de montanha. À medida que nos aproximamos, esse azul se esvai. A nitidez e a 

harmonia desfazem-se num turbilhão caótico de detalhes grosseiros. 
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A beleza do direito transfunde-se no cipoal entrançado do formalismo. Ao que nele penetrou espanta 

somente encontrar fórmulas, só ouvir fórmulas, só conseguir fórmulas — tudo amarelo, cor de ouro, e 

nada, nada azul, a cor da justiça. O azul, a justiça, a harmonia, a equidade — puras ilusões da ótica 

humana. 

 

Velhíssimas umas, vindas da Roma imperial, vindas da Idade Média; outras mais novas, nascidas no 

solo pátrio; mas só isso: fórmulas e  fórmulas. 

 

Tenho meu Eu bipartido. Um mora no azul, libérrimo como as andorinhas, isolado, desconhecido de 

todos, sem irmão, sem Senhor. O outro, coitado, mora na cidade da Fórmula, escravo assoldado às 

necessidades prosaicas da vida. Que nítido exemplo da dualidade humana! 

 

Quando o escravo vai à labuta, o outro voa às alturas, enojado. À noite, nesse momento calmo em que 

o isolamento e o silêncio nos  integram, os dois irmãos se encontram e confabulam ou filosofam. 

  

José Bento Monteiro Lobato. Literatura do minarete. São Paulo: Globo, 2008, p. 265 (com 

adaptações). 

 

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item que se segue. 

 

Segundo o autor do texto, a justiça pode ser alcançada pela aplicação mais equânime do direito. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 52: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

O direito a distância semelha um bloco de justiça como a montanha semelha um bloco de azul. E é 

isso a justiça: um azul de montanha. À medida que nos aproximamos, esse azul se esvai. A nitidez e a 

harmonia desfazem-se num turbilhão caótico de detalhes grosseiros. 
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A beleza do direito transfunde-se no cipoal entrançado do formalismo. Ao que nele penetrou espanta 

somente encontrar fórmulas, só ouvir fórmulas, só conseguir fórmulas — tudo amarelo, cor de ouro, e 

nada, nada azul, a cor da justiça. O azul, a justiça, a harmonia, a equidade — puras ilusões da ótica 

humana. 

 

Velhíssimas umas, vindas da Roma imperial, vindas da Idade Média; outras mais novas, nascidas no 

solo pátrio; mas só isso: fórmulas e  fórmulas. 

 

Tenho meu Eu bipartido. Um mora no azul, libérrimo como as andorinhas, isolado, desconhecido de 

todos, sem irmão, sem Senhor. O outro, coitado, mora na cidade da Fórmula, escravo assoldado às 

necessidades prosaicas da vida. Que nítido exemplo da dualidade humana! 

 

Quando o escravo vai à labuta, o outro voa às alturas, enojado. À noite, nesse momento calmo em que 

o isolamento e o silêncio nos  integram, os dois irmãos se encontram e confabulam ou filosofam. 

  

José Bento Monteiro Lobato. Literatura do minarete. São Paulo: Globo, 2008, p. 265 (com 

adaptações). 

 

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item que se segue. 

 

No terceiro parágrafo do texto, o autor enfatiza a tradição romanística do direito brasileiro ao 

mesmo tempo em que faz alusão à existência de fórmulas nacionais inovadoras. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 53: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Na organização do poder político no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por 

função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do estado de natureza, 

que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um 

poder institucional. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder 
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em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o 

advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. A concentração do poder 

em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do exercício da liberdade. É que, como 

observou Montesquieu, “todo homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até onde encontra 

limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder 

limite o poder”. 

 

Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as esferas de abrangência dos poderes 

políticos: “só se concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua separação; ninguém se arriscava 

a apresentar, sob a forma de sistema coerente, as consequências de conceitos diversos”. Pensador 

francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de 

origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas matemáticas em suas certezas morais. 

Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no plano da idealidade, serviram aos filósofos do 

pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou 

ingressar no terreno dos fatos. 

 

Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional do Ministério Público em função da proteção dos 

direitos humanos. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2010, p. 18-9. Internet: <www.teses.usp.br> 

(com adaptações). 

  

Com base nas ideias contidas no texto, julgue o item a seguir. 

Montesquieu busca a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil de forma análoga 

à dos metafísicos. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 54: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Na organização do poder político no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por 

função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do estado de natureza, 

que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um 
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poder institucional. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder 

em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o 

advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. A concentração do poder 

em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do exercício da liberdade. É que, como 

observou Montesquieu, “todo homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até onde encontra 

limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder 

limite o poder”. 

 

Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as esferas de abrangência dos poderes 

políticos: “só se concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua separação; ninguém se arriscava 

a apresentar, sob a forma de sistema coerente, as consequências de conceitos diversos”. Pensador 

francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de 

origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas matemáticas em suas certezas morais. 

Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no plano da idealidade, serviram aos filósofos do 

pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou 

ingressar no terreno dos fatos. 

 

Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional do Ministério Público em função da proteção dos 

direitos humanos. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2010, p. 18-9. Internet: <www.teses.usp.br> 

(com adaptações). 

  

Com base nas ideias contidas no texto, julgue o item a seguir. 

  

No Estado moderno, cabe ao Ministério Público a função da preservação da liberdade humana, de 

forma a proteger os mais fracos da dominação dos mais fortes. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

 

Questão 55: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 
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Na organização do poder político no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por 

função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do estado de natureza, 

que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um 

poder institucional. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder 

em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o 

advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. A concentração do poder 

em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do exercício da liberdade. É que, como 

observou Montesquieu, “todo homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até onde encontra 

limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder 

limite o poder”. 

 

Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as esferas de abrangência dos poderes 

políticos: “só se concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua separação; ninguém se arriscava 

a apresentar, sob a forma de sistema coerente, as consequências de conceitos diversos”. Pensador 

francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de 

origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas matemáticas em suas certezas morais. 

Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no plano da idealidade, serviram aos filósofos do 

pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou 

ingressar no terreno dos fatos. 

 

Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional do Ministério Público em função da proteção dos 

direitos humanos. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2010, p. 18-9. Internet: <www.teses.usp.br> 

(com adaptações). 

  

Com base nas ideias contidas no texto, julgue o item a seguir. 

  

Segundo Montesquieu, aquele que não encontra limites para o exercício do poder que detém tende a 

agir de forma abusiva. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 
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Questão 56: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

A persecução penal se desenvolve em duas fases: uma fase administrativa, de inquérito policial, e 

uma fase jurisdicional, de ação penal. Assim, nada mais é o inquérito policial que um procedimento 

administrativo destinado a reunir elementos necessários à apuração da prática de uma infração 

penal e de sua autoria. Em outras palavras, o inquérito policial é um procedimento policial que tem 

por finalidade construir um lastro probatório mínimo, ensejando justa causa para que o titular da 

ação penal possa formar seu convencimento, a opinio delicti, e, assim, instaurar a ação penal cabível. 

Nessa linha, percebe-se que o destinatário imediato do inquérito policial é o Ministério Público, nos 

casos de ação penal pública, e o ofendido, nos casos de ação penal privada. 

 

De acordo com o conceito ora apresentado, para que o titular da ação penal possa, enfim, ajuizá-la, é 

necessário que haja justa causa. A justa causa, identificada por parte da doutrina como uma condição 

da ação autônoma, consiste na obrigatoriedade de que existam prova acerca da materialidade 

delitiva e, ao menos, indícios de autoria, de modo a existir fundada suspeita acerca da prática de um 

fato de natureza penal. Dessa forma, é imprescindível que haja provas acerca da possível existência 

de um fato criminoso e indicações razoáveis do sujeito que tenha sido o autor desse fato. 

 

Evidencia-se, portanto, que é justamente na fase do inquérito policial que serão coletadas as 

informações e as provas que irão formar o convencimento do titular da ação penal, isto é, a opinio 

delicti. É com base nos elementos apurados no inquérito que o promotor de justiça, convencido da 

existência de justa causa para a ação penal, oferece a denúncia, encerrando a fase administrativa da 

persecução penal. 

 

Hálinna Regina de Lira Rolim. A possibilidade de investigação do Ministério Público na fase pré-

processual penal. Artigo científico. Rio de Janeiro: Escola de Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro, 2010, p. 4. Internet : <www.emerj.tjrj.jus.br>. (com adaptações). 

  

Conforme as ideias contidas no texto. 
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a fase jurisdicional da persecução penal tem início após o oferecimento da denúncia pelo promotor 

de justiça. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

 

Questão 57: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

A persecução penal se desenvolve em duas fases: uma fase administrativa, de inquérito policial, e 

uma fase jurisdicional, de ação penal. Assim, nada mais é o inquérito policial que um procedimento 

administrativo destinado a reunir elementos necessários à apuração da prática de uma infração 

penal e de sua autoria. Em outras palavras, o inquérito policial é um procedimento policial que tem 

por finalidade construir um lastro probatório mínimo, ensejando justa causa para que o titular da 

ação penal possa formar seu convencimento, a opinio delicti, e, assim, instaurar a ação penal cabível. 

Nessa linha, percebe-se que o destinatário imediato do inquérito policial é o Ministério Público, nos 

casos de ação penal pública, e o ofendido, nos casos de ação penal privada. 

 

De acordo com o conceito ora apresentado, para que o titular da ação penal possa, enfim, ajuizá-la, é 

necessário que haja justa causa. A justa causa, identificada por parte da doutrina como uma condição 

da ação autônoma, consiste na obrigatoriedade de que existam prova acerca da materialidade 

delitiva e, ao menos, indícios de autoria, de modo a existir fundada suspeita acerca da prática de um 

fato de natureza penal. Dessa forma, é imprescindível que haja provas acerca da possível existência 

de um fato criminoso e indicações razoáveis do sujeito que tenha sido o autor desse fato. 

 

Evidencia-se, portanto, que é justamente na fase do inquérito policial que serão coletadas as 

informações e as provas que irão formar o convencimento do titular da ação penal, isto é, a opinio 

delicti. É com base nos elementos apurados no inquérito que o promotor de justiça, convencido da 

existência de justa causa para a ação penal, oferece a denúncia, encerrando a fase administrativa da 

persecução penal. 
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Hálinna Regina de Lira Rolim. A possibilidade de investigação do Ministério Público na fase pré-

processual penal. Artigo científico. Rio de Janeiro: Escola de Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro, 2010, p. 4. Internet : <www.emerj.tjrj.jus.br>. (com adaptações). 

  

Conforme as ideias contidas no texto. 

  

a existência de prova da materialidade delitiva é suficiente para que se considere a existência de 

indícios de autoria. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 58: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Clareza e Correção 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os mitólogos costumam chamar de imagens de mundo certas estruturas simbólicas pelas quais, 

em todas as épocas, as diferentes sociedades humanas fundamentaram, tanto coletiva quanto 

individualmente, a experiência do existir. Ao longo da história, essas constelações de idéias foram 

geradas quer pelas tradições étnicas, locais, de cada povo, quer pelos grandes sistemas religiosos. No 

Ocidente, contudo, desde os últimos três séculos uma outra prática de pensamento veio se 

acrescentar a estes modos tradicionais na função de elaborar as bases de nossas experiências 

concretas de vida: a ciência. Com efeito, a partir da revolução científica do Renascimento as ciências 

naturais passaram a contribuir de modo cada vez mais decisivo para a formulação das categorias que 

a cultura ocidental empregará para compreender a realidade e agir sobre ela. 

 

            Mas os saberes científicos têm uma característica inescapável: os enunciados que produzem 

são necessariamente provisórios, estão sempre sujeitos à superação e à renovação. Outros 

exercícios do espírito humano, como a cogitação filosófica, a inspiração poética ou a exaltação 

mística poderão talvez aspirar a pronunciar verdades últimas; as ciências só podem pretender 

formular verdades transitórias, sempre inacabadas. Ernesto Sábato assinala com precisão que todas 
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as vezes que se pretendeu elevar um enunciado científico à condição de dogma, de verdade final e 

cabal, um pouco mais à frente a própria continuidade da aplicação do método científico 

invariavelmente acabou por demonstrar que tal dogma não passava senão... de um equívoco. Não há 

exemplo melhor deste tipo de superstição que o estatuto da noção de raça no nazismo. 

 

(Luiz Alberto Oliveira. "Valores deslizantes: esboço de um ensaio sobre técnica e poder", In O avesso 

da liberdade. Adauto Novaes (Org). São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 191) 

 

É correto afirmar que 

 

 a) a conjunção quer, repetida, estabelece uma comparação entre os termos aproximados, indicando a 

superioridade de um sobre o outro. 

 b) a forma verbal têm está em conformidade com as normas gramaticais, assim como a forma verbal 

destacada em "Embora eles não lhe dêm razão, ela sabe que está certa". 

 c) o emprego do sinal gráfico indicativo da crase está correto em sujeitos à superação, assim como 

está em "Chegaram à propor um acordo, mas não foram ouvidos". 

 d) a transposição da frase essas constelações de idéias foram geradas quer pelas tradições étnicas 

(...) quer pelos grandes sistemas religiosos para a voz ativa gera a forma verbal "costumam gerar". 

 e) o emprego de melhor, em Não há exemplo melhor, está em conformidade com as normas 

gramaticais, assim como o do segmento assinalado em "Foram os exemplos mais bem escolhidos". 

  

 

 

Questão 59: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Clareza e Correção 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os vadios eram um grupo infrator caracterizado, antes de mais nada, por sua forma de vida. Era 

o fato de não fazerem nada, ou de nada fazerem de forma sistemática, que os tornava suspeitos ante 

a parte bem organizada da sociedade. Por não terem laços - a família, domicílio certo, vínculo 

empregatício -, constituíam um grupo fluido e indistinto, difícil de controlar e até mesmo de 
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enquadrar. Passados os primeiros tempos dos descobertos auríferos, quando, como disse o jesuíta 

Antonil, os arraiais foram "móveis como os filhos de Israel no deserto", a itinerância passou a ser cada 

vez mais tolerada. Em 1766 surge contra os vadios das Minas a primeira investida oficial de que se 

tem notícia: uma carta régia dirigida em 22 de julho ao governador Luís Diogo Lobo da Silva, e incisiva 

na condenação da itinerância de vadios e da forma peculiar de vida que escolhiam. Tais homens, dizia 

o documento, vivem separados do convívio da sociedade civil, enfiados nos sertões, em domicílios 

volantes, ou seja, sem residência fixa. Isto não podia ser tolerado, e deveriam passar a viver em 

povoações que tivessem mais de cinqüenta casas e o aparelho administrativo de praxe nas vilas 

coloniais: juiz ordinário, vereadores etc. Uma vez estabelecidos, ser-lhes-iam distribuídas terras 

adjacentes ao povoado para que as cultivassem, e os que assim não procedessem seriam presos e 

tratados como salteadores de caminhos e inimigos comuns. 

 

(Laura de Mello e Souza. "Tensões sociais em Minas na segunda metade do século XVIII", In Tempo e 

história, org. Adauto Novaes. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal da Cultura, 

1992. p. 358-359) 

 

Observadas as 4 linhas iniciais do texto, é correto afirmar: 

 

 a) A expressão por sua forma de vida constitui uma explicação. 

 b) No segmento Era o fato de não fazerem nada, ou de nada fazerem de forma sistemática, a 

conjunção ou introduz uma retificação do que se afirmou anteriormente. 

 c) Em que os tornava suspeitos, o deslocamento do pronome destacado para depois do verbo 

atenderia ao que a gramática aconselha como preferência. 

 d) A preposição ante equivale a "versus". 

 e) Como em fluido, a grafia do particípio do verbo "imbuir" não admite o acento, estando, portanto, 

correta a forma "imbuido". 

 

 

 

Questão 60: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Clareza e Correção 
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Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os vadios eram um grupo infrator caracterizado, antes de mais nada, por sua forma de vida. Era 

o fato de não fazerem nada, ou de nada fazerem de forma sistemática, que os tornava suspeitos ante 

a parte bem organizada da sociedade. Por não terem laços - a família, domicílio certo, vínculo 

empregatício -, constituíam um grupo fluido e indistinto, difícil de controlar e até mesmo de 

enquadrar. Passados os primeiros tempos dos descobertos auríferos, quando, como disse o jesuíta 

Antonil, os arraiais foram "móveis como os filhos de Israel no deserto", a itinerância passou a ser cada 

vez mais tolerada. Em 1766 surge contra os vadios das Minas a primeira investida oficial de que se 

tem notícia: uma carta régia dirigida em 22 de julho ao governador Luís Diogo Lobo da Silva, e incisiva 

na condenação da itinerância de vadios e da forma peculiar de vida que escolhiam. Tais homens, dizia 

o documento, vivem separados do convívio da sociedade civil, enfiados nos sertões, em domicílios 

volantes, ou seja, sem residência fixa. Isto não podia ser tolerado, e deveriam passar a viver em 

povoações que tivessem mais de cinqüenta casas e o aparelho administrativo de praxe nas vilas 

coloniais: juiz ordinário, vereadores etc. Uma vez estabelecidos, ser-lhes-iam distribuídas terras 

adjacentes ao povoado para que as cultivassem, e os que assim não procedessem seriam presos e 

tratados como salteadores de caminhos e inimigos comuns. 

 

(Laura de Mello e Souza. "Tensões sociais em Minas na segunda metade do século XVIII", In Tempo e 

história, org. Adauto Novaes. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal da Cultura, 

1992. p. 358-359) 

 

Considerando as linhas 4 a 8, é correto afirmar: 

 

 a) Em como disse o jesuíta, como equivale a "mediante". 

 b) Em "móveis como os filhos de Israel no deserto", as aspas indicam que a frase deve ser entendida 

em sentido figurado. 

 c) O emprego da palavra arraiais contribui para a produção do sentido de "morada provisional" 

tratado no fragmento. 

 d) No segmento a itinerância passou a ser cada vez mais tolerada, a expressão passou a ser é a que 

exprime a idéia de progressão. 

 e) Os dois-pontos introduzem uma citação. 
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Questão 61: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Clareza e Correção 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os vadios eram um grupo infrator caracterizado, antes de mais nada, por sua forma de vida. Era 

o fato de não fazerem nada, ou de nada fazerem de forma sistemática, que os tornava suspeitos ante 

a parte bem organizada da sociedade. Por não terem laços - a família, domicílio certo, vínculo 

empregatício -, constituíam um grupo fluido e indistinto, difícil de controlar e até mesmo de 

enquadrar. Passados os primeiros tempos dos descobertos auríferos, quando, como disse o jesuíta 

Antonil, os arraiais foram "móveis como os filhos de Israel no deserto", a itinerância passou a ser cada 

vez mais tolerada. Em 1766 surge contra os vadios das Minas a primeira investida oficial de que se 

tem notícia: uma carta régia dirigida em 22 de julho ao governador Luís Diogo Lobo da Silva, e incisiva 

na condenação da itinerância de vadios e da forma peculiar de vida que escolhiam. Tais homens, dizia 

o documento, vivem separados do convívio da sociedade civil, enfiados nos sertões, em domicílios 

volantes, ou seja, sem residência fixa. Isto não podia ser tolerado, e deveriam passar a viver em 

povoações que tivessem mais de cinqüenta casas e o aparelho administrativo de praxe nas vilas 

coloniais: juiz ordinário, vereadores etc. Uma vez estabelecidos, ser-lhes-iam distribuídas terras 

adjacentes ao povoado para que as cultivassem, e os que assim não procedessem seriam presos e 

tratados como salteadores de caminhos e inimigos comuns. 

 

(Laura de Mello e Souza. "Tensões sociais em Minas na segunda metade do século XVIII", In Tempo e 

história, org. Adauto Novaes. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal da Cultura, 

1992. p. 358-359) 

 

Uma vez estabelecidos, ser-lhes-iam distribuídas terras adjacentes ao povoado para que as 

cultivassem, e os que assim não procedessem seriam presos e tratados como salteadores de 

caminhos e inimigos comuns. 

 

Sobre o que se tem no período acima transcrito, é correto afirmar: 
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 a) A expressão uma vez comunica a mesma idéia que o segmento destacado exprime em "Uma vez 

que ele se curou, não precisa mais de cuidados médicos". 

 b) O termo destacado em os que assim não procedessem refere-se à ação de optar por ser 

estabelecido. 

 c) A gramática prescreve que o vocábulo adjacentes seja assim separado em sílabas: "a - dja - cen - 

tes". 

 d) Há um subentendido no fragmento: no século XVIII, os vadios recebiam tratamento diferenciado 

em relação a outros grupos considerados infratores. 

 e) Em tratados como salteadores, o termo destacado está empregado com o mesmo valor que se 

nota em "Como cheira bem a sua caldeirada!". 

 

 

Questão 62: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Clareza e Correção 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            A história dos países atrasados nos séculos XIX e XX é a história da tentativa de alcançar o 

mundo mais avançado por meio de sua imitação. Os japoneses do século XIX tomavam a Europa 

como modelo; os europeus ocidentais, depois da Segunda Guerra Mundial, imitavam a economia 

norteamericana. A experiência da Europa Central e Oriental no século XX é, genericamente falando, 

a de tentar atualizar-se mediante a sucessiva adoção e fracasso de vários modelos. Depois de 1918, 

quando a maioria dos países sucessores constituía-se de países novos, o modelo foi o da democracia e 

do liberalismo econômico do Ocidente. O presidente Wilson - a estação principal de Praga está 

batizada novamente com o seu nome? - era o santo padroeiro da região, menos para os bolcheviques, 

que seguiam seu próprio caminho. (Na verdade, também eles tinham modelos estrangeiros: 

Rathenau e Henry Ford.) Isso não funcionou. Nos anos 20 e 30, o modelo entrou em colapso, em 

termos políticos e econômicos. A Grande Depressão acabou destruindo a democracia multinacional 

até mesmo na Tchecoslováquia. 
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(Eric Hobsbawm, "Dentro e fora da história", In Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 

1998. p. 15) 

 

A alternativa que apresenta, de modo claro e correto, adequado resumo das principais idéias do texto 

é: 

 

 a) Os países novos, depois de 1918, tentando progredir como os mais avançados, seguiam à risca os 

modelos eficientes, fossem da Europa, fossem norte-americanos, fossem democratas e liberais na 

economia, como o de Wilson (para alguns, para outros, não), e a Grande Depressão (de 20 a 30) 

provou que não era certo. 

 b) Nações atrasadas permaneceram nos séculos XIX e XX de sua história imitando a Europa, mais 

especificamente, além do modelo norte-americano, porque, depois de insucessos, restou a 

democracia e o liberalismo econômico, que, com o presidente Wilson - e alternativamente Ratheau e 

Ford -, fracassou com a Grande Depressão. 

 c) A específica questão dos japoneses e europeus ocidentais, depois da Segunda Guerra Mundial, 

constitui-se em imitar os modelos que elegiam como padrão de avanço e, com permanentes 

fracassos, optaram finalmente pela democracia e liberalismo econômico, que acabou por provocar o 

colapso do sistema nas décadas de 20 e 30. 

 d) Nos séculos XIX e XX, as nações atrasadas queriam o progresso, mas por via da imitação, cada uma 

elegendo seu modelo, quer europeu, quer norteamericano; no século passado, nem mesmo o modelo 

da democracia e do liberalismo econômico do Ocidente produziu êxito, pois ele conheceu a 

decadência nos anos 20 e 30. 

 e) As nações atrasadas nos séculos XIX e XX têm sua história marcada pelo progresso, mas sempre 

imitando paradigmas, o que produziu fracassos e acabou, no caso da Europa Central e Oriental, por 

abraçar a democracia e o liberalismo econômico do Ocidente, que também se revelou inconsistente. 

 

 

Questão 63: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Clareza e Correção 

A redação que está clara e totalmente correta é: 
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 a) Devido aos novos rumos dos negócios que as pessoas devem se precaver, pois a mudança na 

Economia é entendida, cada vez menos, por um número pequeno de pessoas. 

 b) Sendo, ou não, influenciados pelo grande público, os rapazes representavam entusiasmadamente 

o texto que lhes possibilitava a manifestação completa do talento. 

 c) Embora a doença seja erradicada facilmente, no ano anterior, registraram-se nesta semana alguns 

casos de recaída, do qual muitos deles, foram atendidos prontamente. 

 d) São visões diferente ao que Machado manifestou em seus romances, indo, mesmo, na direção 

contrária das suas obras. 

 e) O desastre foi violento e as vítimas foram socorridas ao hospital mais próximo, onde, perante os 

quadros, foram tomadas as medidas emergenciais mais adequadas. 

 

 

 

Questão 64: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Clareza e Correção 

 

Empregou-se de acordo com o padrão culto a forma grifada em: 

 a) Afirmou que a analogia pelas duas obras é claramente notada. 

 b) Habituou-se em observar os menores detalhes de cada tela do pintor. 

 c) O portão era ladeado com duas guaritas. 

 d) O susto emudeceu-lhe. 

 e) Desconfio que ele seja espião. 

 

 

 

Questão 65: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

A frase em que a forma destacada está apropriada às normas gramaticais é: 

 a) Congregou-os o mesmo sincero desejo de fazer algo relevante pela comunidade. 

 b) Quem disse que ele constroe toda essa argumentação sem apoio de advogados? 

 c) Isso não é pertinente com os fins a que você visa com seu projeto. 

 d) Eles enganam-se a si próprios, persuadidos que tudo está sendo feito em busca da paz. 
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 e) Espero que ele medie a reunião com a isenção de espírito de que todos necessitamos. 

 

 

Questão 66: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            As discussões sobre a liberdade assentam necessariamente e em princípio na negação de suas 

próprias bases possibilitadoras. Quero dizer que o único pressuposto histórico viável para que se 

possa instaurar a inteireza do entendimento da questão está na ausência de liberdade. Mas isso não 

no sentido preconizado por um Fichte que, sem estar totalmente desprovido de razão, jogava com a 

oposição entre o livre e o não-livre, no sentido de que a liberdade se faz a partir do elemento não-

livre, da presença de um obstáculo sem o qual nem se poderia conceber o surgimento da liberdade. A 

tese de Fichte, entretanto, se move dentro do âmbito de uma teoria geral do exercício da liberdade, 

válida para todos os tempos e todos os lugares, enraizada na existência de um eu puro. Nosso ponto 

de partida é bem outro; claro que a educação para a liberdade deve pressupor a freqüentação de 

elementos não-livres vistos como o solo em que medra o desenvolvimento da liberdade. Mas 

entendemos que a tese nada tem a ver com um suposto eu puro, pois ela se mostra essencialmente e 

antes de tudo em seu caráter histórico: não existe algo como uma liberdade constitutiva da natureza 

humana considerada em si mesma. Para nós, longe disso, a liberdade revela-se histórica de ponta a 

ponta, e já no sentido de que o homem em suas origens nada ostenta que poderia insinuar a presença 

da liberdade. Um eu puro - mas o que poderia ser isso? Não existe esse eu à espera de sua eclosão a 

ser provocada por coisas que lhe seriam totalmente estranhas, determinadas por uma exterioridade 

cega. Portanto, já  nesse ponto de partida histórico, parece evidente que as origens situam-se em três 

níveis principais: um, de ordem propriamente biológica, a confundir-se em suas primícias com os 

enredos da evolução das espécies; já o segundo aferra-se aos contextos sociais, e a liberdade passa a 

ser  o objetivo de uma longa e laboriosa conquista. Certamente cabe asseverar que aquele elemento 

biológico integra-se a seu modo nos processos de sociabilização política do homem. E é por aí que 

deve surgir também, em terceiro lugar, a lenta especificação das concordâncias psicológicas. Por tais 

caminhos, nem há liberdade, mas liberdades que se vão fazendo; não existe a história de uma 

liberdade única, e sim a grande diversidade, as histórias das liberdades, sempre no plural. 
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Obs.: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filósofo alemão. 

 

(Gerd Bornheim, "As medidas da liberdade", In O avesso da liberdade. Adauto Novaes (Org.). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 41-42) 

 

... a liberdade se faz a partir do elemento não-livre, da presença de um obstáculo sem o qual nem se 

poderia conceber o surgimento da liberdade. 

 

Considerado o contexto, outra redação que, clara e correta, preserva o sentido original do segmento 

grifado acima é: 

 

 a) de um obstáculo sem cuja presença nem se poderia conceber o surgimento da liberdade. 

 b) de um obstáculo a qual a presença seria necessária para se conceber o surgimento da liberdade. 

 c) da presença de um obstáculo com o qual, faltando, nem se poderia conceber o surgimento da 

liberdade. 

 d) de um obstáculo que a presença dele não poderia faltar para se conceber o surgimento da 

liberdade. 

 e) da presença de um obstáculo que se depende para conceber o surgimento da liberdade. 

 

 

Questão 67: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

Nós somos muito parecidos com computadores. O funcionamento dos computadores, como todo 

mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware, literalmente 

“equipamento duro”, e a outra denomina-se software, “equipamento macio”. O hardware é 

constituído por todas as coisas sólidas com que o aparelho é feito. O software é constituído por 

entidades “espirituais” ― símbolos que formam os programas que serão gravados. 

 

Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os nervos do cérebro, os neurônios, 

tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constituído por uma série de programas 
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que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito que nos computadores, ficam, na memória, 

símbolos, entidades levíssimas, “espirituais”, sendo o programa mais importante a linguagem. 

 

Um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou no software. Nós também. Quando o 

nosso hardware fica louco, são chamados psiquiatras e neurologistas, que virão, com suas poções 

químicas e bisturis, consertar o que se estragou. Entretanto, quando o problema está no software, 

poções e bisturis não funcionam. Não se conserta um programa com chave de fenda, porque o 

software é feito de símbolos, e somente símbolos podem entrar nele. Assim, para se lidar com o 

software, há que se fazer uso dos símbolos. Por isso, quem trata das perturbações do software 

humano nunca se vale de recursos físicos para tal. Suas ferramentas são palavras, e podem ser de 

poetas, humoristas, palhaços, escritores, gurus, amigos e até mesmo de psicanalistas. 

 

Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora em condições de oferecer uma receita que 

garantirá àqueles que a seguirem à risca saúde mental até o fim dos seus dias. Opte por um software 

modesto. Evite as coisas belas e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware. Cuidado com a 

música. Brahms e Mahler são especialmente contraindicados. Quanto às leituras, evite aquelas que 

fazem pensar. E, aos domingos, não se esqueça dos programas de auditório. Seguindo essa receita 

você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas, como você cultivou a insensibilidade, você não 

perceberá o quão banal ela é. 

 

Você se aposentará, para, então, realizar os seus sonhos. Infelizmente, entretanto, quando chegar tal 

momento, você já terá esquecido como eles eram. 

 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade. Campinas: Papirus, 1996 (com adaptações). 

  

Com base no texto acima e na norma gramatical, julgue o item. 

  

Mantendo-se a correção gramatical do texto, a oração “que ficam gravados na memória” (l.6) poderia 

ser substituída pela estrutura gravada na memória. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 
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Questão 68: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            As discussões sobre a liberdade assentam necessariamente e em princípio na negação de suas 

próprias bases possibilitadoras. Quero dizer que o único pressuposto histórico viável para que se 

possa instaurar a inteireza do entendimento da questão está na ausência de liberdade. Mas isso não 

no sentido preconizado por um Fichte que, sem estar totalmente desprovido de razão, jogava com a 

oposição entre o livre e o não-livre, no sentido de que a liberdade se faz a partir do elemento não-

livre, da presença de um obstáculo sem o qual nem se poderia conceber o surgimento da liberdade. A 

tese de Fichte, entretanto, se move dentro do âmbito de uma teoria geral do exercício da liberdade, 

válida para todos os tempos e todos os lugares, enraizada na existência de um eu puro. Nosso ponto 

de partida é bem outro; claro que a educação para a liberdade deve pressupor a freqüentação de 

elementos não-livres vistos como o solo em que medra o desenvolvimento da liberdade. Mas 

entendemos que a tese nada tem a ver com um suposto eu puro, pois ela se mostra essencialmente e 

antes de tudo em seu caráter histórico: não existe algo como uma liberdade constitutiva da natureza 

humana considerada em si mesma. Para nós, longe disso, a liberdade revela-se histórica de ponta a 

ponta, e já no sentido de que o homem em suas origens nada ostenta que poderia insinuar a presença 

da liberdade. Um eu puro - mas o que poderia ser isso? Não existe esse eu à espera de sua eclosão a 

ser provocada por coisas que lhe seriam totalmente estranhas, determinadas por uma exterioridade 

cega. Portanto, já  nesse ponto de partida histórico, parece evidente que as origens situam-se em três 

níveis principais: um, de ordem propriamente biológica, a confundir-se em suas primícias com os 

enredos da evolução das espécies; já o segundo aferra-se aos contextos sociais, e a liberdade passa a 

ser  o objetivo de uma longa e laboriosa conquista. Certamente cabe asseverar que aquele elemento 

biológico integra-se a seu modo nos processos de sociabilização política do homem. E é por aí que 

deve surgir também, em terceiro lugar, a lenta especificação das concordâncias psicológicas. Por tais 

caminhos, nem há liberdade, mas liberdades que se vão fazendo; não existe a história de uma 

liberdade única, e sim a grande diversidade, as histórias das liberdades, sempre no plural. 

 

Obs.: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filósofo alemão. 
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(Gerd Bornheim, "As medidas da liberdade", In O avesso da liberdade. Adauto Novaes (Org.). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 41-42) 

 

Para nós, longe disso, a liberdade revela-se histórica de ponta a ponta, e já no sentido de que o 

homem em suas origens nada ostenta que poderia insinuar a presença da liberdade. Um eu puro - 

mas o que poderia ser isso? Não existe esse eu à espera de sua eclosão a ser provocada por coisas que 

lhe seriam totalmente estranhas, determinadas por uma exterioridade cega. 

 

Considerado o fragmento acima e o contexto, é correto afirmar: 

 

 a) A substituição de Para nós por "Quanto à nós, entendemos que" mantém a correção da frase e o 

sentido original. 

 b) Invertendo a ordem dos segmentos iniciais - "Longe disso, para nós" -, uma vírgula depois de nós 

estaria em desacordo com as normas gramaticais. 

 c) O pronome que destacado refere-se a o homem. 

 d) O pronome lhe destacado refere-se a esse eu. 

 e) Formas como poderia e seriam denotam que o autor lida meramente com hipóteses, o que o 

impede de fazer informações categóricas sobre o tema. 

 

 

Questão 69: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            As discussões sobre a liberdade assentam necessariamente e em princípio na negação de suas 

próprias bases possibilitadoras. Quero dizer que o único pressuposto histórico viável para que se 

possa instaurar a inteireza do entendimento da questão está na ausência de liberdade. Mas isso não 

no sentido preconizado por um Fichte que, sem estar totalmente desprovido de razão, jogava com a 

oposição entre o livre e o não-livre, no sentido de que a liberdade se faz a partir do elemento não-

livre, da presença de um obstáculo sem o qual nem se poderia conceber o surgimento da liberdade. A 
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tese de Fichte, entretanto, se move dentro do âmbito de uma teoria geral do exercício da liberdade, 

válida para todos os tempos e todos os lugares, enraizada na existência de um eu puro. Nosso ponto 

de partida é bem outro; claro que a educação para a liberdade deve pressupor a freqüentação de 

elementos não-livres vistos como o solo em que medra o desenvolvimento da liberdade. Mas 

entendemos que a tese nada tem a ver com um suposto eu puro, pois ela se mostra essencialmente e 

antes de tudo em seu caráter histórico: não existe algo como uma liberdade constitutiva da natureza 

humana considerada em si mesma. Para nós, longe disso, a liberdade revela-se histórica de ponta a 

ponta, e já no sentido de que o homem em suas origens nada ostenta que poderia insinuar a presença 

da liberdade. Um eu puro - mas o que poderia ser isso? Não existe esse eu à espera de sua eclosão a 

ser provocada por coisas que lhe seriam totalmente estranhas, determinadas por uma exterioridade 

cega. Portanto, já  nesse ponto de partida histórico, parece evidente que as origens situam-se em três 

níveis principais: um, de ordem propriamente biológica, a confundir-se em suas primícias com os 

enredos da evolução das espécies; já o segundo aferra-se aos contextos sociais, e a liberdade passa a 

ser  o objetivo de uma longa e laboriosa conquista. Certamente cabe asseverar que aquele elemento 

biológico integra-se a seu modo nos processos de sociabilização política do homem. E é por aí que 

deve surgir também, em terceiro lugar, a lenta especificação das concordâncias psicológicas. Por tais 

caminhos, nem há liberdade, mas liberdades que se vão fazendo; não existe a história de uma 

liberdade única, e sim a grande diversidade, as histórias das liberdades, sempre no plural. 

 

Obs.: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filósofo alemão. 

 

(Gerd Bornheim, "As medidas da liberdade", In O avesso da liberdade. Adauto Novaes (Org.). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 41-42) 

 

A afirmação correta é: 

 a) No texto, o adjetivo viável está empregado de acordo com as normas gramaticais, assim como em 

"Os projetos se tornaram, depois do acordo, totalmente viável". 

 b) Transposta a frase a educação para a liberdade deve pressupor a freqüentação de elementos não 

livres para a voz passiva, a forma verbal obtida é: "devem ser pressupostos". 

 c) Se no segmento não existe algo o termo grifado fosse substituído por "evidências de nenhuma 

ordem", a forma verbal deveria permanecer a mesma para que a correção da frase fosse preservada. 
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 d) Se, em a liberdade passa a ser o objetivo de uma longa e laboriosa caminhada, o termo destacado 

fosse substituído por "as liberdades", a correção seria mantida com a locução verbal alterada para 

"passam a serem". 

 e) Em nem há liberdade, o verbo está empregado conforme as normas gramaticais, assim como em 

"Eles hão de reconhecer o engano cometido". 

 

 

Questão 70: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            A história dos países atrasados nos séculos XIX e XX é a história da tentativa de alcançar o 

mundo mais avançado por meio de sua imitação. Os japoneses do século XIX tomavam a Europa 

como modelo; os europeus ocidentais, depois da Segunda Guerra Mundial, imitavam a economia 

norte-americana. A experiência da Europa Central e Oriental no século XX é, genericamente falando, 

a de tentar atualizar-se mediante a sucessiva adoção e fracasso de vários modelos. Depois de 1918, 

quando a maioria dos países sucessores constituía-se de países novos, o modelo foi o da democracia e 

do liberalismo econômico do Ocidente. O presidente Wilson - a estação principal de Praga está 

batizada novamente com o seu nome? - era o santo padroeiro da região, menos para os bolcheviques, 

que seguiam seu próprio caminho. (Na verdade, também eles tinham modelos estrangeiros: 

Rathenau e Henry Ford.) Isso não funcionou. Nos anos 20 e 30, o modelo entrou em colapso, em 

termos políticos e econômicos. A Grande Depressão acabou destruindo a democracia multinacional 

até mesmo na Tchecoslováquia. 

 

(Eric Hobsbawm, "Dentro e fora da história", In Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 

1998. p. 15) 

 

(Na verdade, também eles tinham modelos estrangeiros: Rathenau e Henry Ford.) Isso não 

funcionou. Nos anos 20 e 30, o modelo entrou em colapso, em termos políticos e econômicos. A 

Grande Depressão acabou destruindo a democracia multinacional até mesmo na Tchecoslováquia. 
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Observado o fragmento acima, é correto afirmar: 

 

 a) A palavra também foi empregada para dar ênfase à idéia apresentada, expressando o mesmo 

sentido que se nota em "Essa história também já é demais!". 

 b) O vocábulo colapso estaria corretamente separado em sílabas assim: "co - la - pso". 

 c) A expressão até mesmo assinala que, no processo de defesa da idéia, o elemento citado constitui-

se como o argumento mais forte. 

 d) A expressão acabou destruindo exprime a mesma idéia que a forma verbal "destruíra". 

 e) A expressão entrou em colapso foi empregada para exprimir que a perda da eficiência ocorria 

paulatinamente. 

 

 

Questão 71: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

Nós somos muito parecidos com computadores. O funcionamento dos computadores, como todo 

mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware, literalmente 

“equipamento duro”, e a outra denomina-se software, “equipamento macio”. O hardware é 

constituído por todas as coisas sólidas com que o aparelho é feito. O software é constituído por 

entidades “espirituais” ― símbolos que formam os programas que serão gravados. 

 

Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os nervos do cérebro, os neurônios, 

tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constituído por uma série de programas 

que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito que nos computadores, ficam, na memória, 

símbolos, entidades levíssimas, “espirituais”, sendo o programa mais importante a linguagem. 

 

Um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou no software. Nós também. Quando o 

nosso hardware fica louco, são chamados psiquiatras e neurologistas, que virão, com suas poções 

químicas e bisturis, consertar o que se estragou. Entretanto, quando o problema está no software, 

poções e bisturis não funcionam. Não se conserta um programa com chave de fenda, porque o 

software é feito de símbolos, e somente símbolos podem entrar nele. Assim, para se lidar com o 

software, há que se fazer uso dos símbolos. Por isso, quem trata das perturbações do software 
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humano nunca se vale de recursos físicos para tal. Suas ferramentas são palavras, e podem ser de 

poetas, humoristas, palhaços, escritores, gurus, amigos e até mesmo de psicanalistas. 

 

Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora em condições de oferecer uma receita que 

garantirá àqueles que a seguirem à risca saúde mental até o fim dos seus dias. Opte por um software 

modesto. Evite as coisas belas e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware. Cuidado com a 

música. Brahms e Mahler são especialmente contraindicados. Quanto às leituras, evite aquelas que 

fazem pensar. E, aos domingos, não se esqueça dos programas de auditório. Seguindo essa receita 

você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas, como você cultivou a insensibilidade, você não 

perceberá o quão banal ela é. 

 

Você se aposentará, para, então, realizar os seus sonhos. Infelizmente, entretanto, quando chegar tal 

momento, você já terá esquecido como eles eram. 

 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade. Campinas: Papirus, 1996 (com adaptações). 

  

Com base no texto acima e na norma gramatical, julgue o item. 

  

A oração subordinada reduzida de gerúndio “sendo o programa mais importante a linguagem” (l.7) 

poderia ser corretamente reescrita na seguinte forma de oração com conector: onde o programa 

mais importante é a linguagem. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 72: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Vocábulo "que" 

A persecução penal se desenvolve em duas fases: uma fase administrativa, de inquérito policial, e 

uma fase jurisdicional, de ação penal. Assim, nada mais é o inquérito policial que um procedimento 

administrativo destinado a reunir elementos necessários à apuração da prática de uma infração 

penal e de sua autoria. Em outras palavras, o inquérito policial é um procedimento policial que tem 

por finalidade construir um lastro probatório mínimo, ensejando justa causa para que o titular da 
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ação penal possa formar seu convencimento, a opinio delicti, e, assim, instaurar a ação penal cabível. 

Nessa linha, percebe-se que o destinatário imediato do inquérito policial é o Ministério Público, nos 

casos de ação penal pública, e o ofendido, nos casos de ação penal privada. 

 

De acordo com o conceito ora apresentado, para que o titular da ação penal possa, enfim, ajuizá-la, é 

necessário que haja justa causa. A justa causa, identificada por parte da doutrina como uma condição 

da ação autônoma, consiste na obrigatoriedade de que existam prova acerca da materialidade 

delitiva e, ao menos, indícios de autoria, de modo a existir fundada suspeita acerca da prática de um 

fato de natureza penal. Dessa forma, é imprescindível que haja provas acerca da possível existência 

de um fato criminoso e indicações razoáveis do sujeito que tenha sido o autor desse fato. 

 

Evidencia-se, portanto, que é justamente na fase do inquérito policial que serão coletadas as 

informações e as provas que irão formar o convencimento do titular da ação penal, isto é, a opinio 

delicti. É com base nos elementos apurados no inquérito que o promotor de justiça, convencido da 

existência de justa causa para a ação penal, oferece a denúncia, encerrando a fase administrativa da 

persecução penal. 

 

Hálinna Regina de Lira Rolim. A possibilidade de investigação do Ministério Público na fase pré-

processual penal. Artigo científico. Rio de Janeiro: Escola de Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro, 2010, p. 4. Internet : <www.emerj.tjrj.jus.br>. (com adaptações). 

  

Julgue o item que se segue, a respeito das estruturas linguísticas do texto. 

Haveria prejuízo à correção gramatical do texto, se o vocábulo “que” fosse substituído por onde. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 73: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto:  

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 
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            Os mitólogos costumam chamar de imagens de mundo certas estruturas simbólicas pelas quais, 

em todas as épocas, as diferentes sociedades humanas fundamentaram, tanto coletiva quanto 

individualmente, a experiência do existir. Ao longo da história, essas constelações de idéias foram 

geradas quer pelas tradições étnicas, locais, de cada povo, quer pelos grandes sistemas religiosos. No 

Ocidente, contudo, desde os últimos três séculos uma outra prática de pensamento veio se 

acrescentar a estes modos tradicionais na função de elaborar as bases de nossas experiências 

concretas de vida: a ciência. Com efeito, a partir da revolução científica do Renascimento as ciências 

naturais passaram a contribuir de modo cada vez mais decisivo para a formulação das categorias que 

a cultura ocidental empregará para compreender a realidade e agir sobre ela. 

 

            Mas os saberes científicos têm uma característica inescapável: os enunciados que produzem 

são necessariamente provisórios, estão sempre sujeitos à superação e à renovação. Outros 

exercícios do espírito humano, como a cogitação filosófica, a inspiração poética ou a exaltação 

mística poderão talvez aspirar a pronunciar verdades últimas; as ciências só podem pretender 

formular verdades transitórias, sempre inacabadas. Ernesto Sábato assinala com precisão que todas 

as vezes que se pretendeu elevar um enunciado científico à condição de dogma, de verdade final e 

cabal, um pouco mais à frente a própria continuidade da aplicação do método científico 

invariavelmente acabou por demonstrar que tal dogma não passava senão... de um equívoco. Não há 

exemplo melhor deste tipo de superstição que o estatuto da noção de raça no nazismo. 

 

(Luiz Alberto Oliveira. "Valores deslizantes: esboço de um ensaio sobre técnica e poder", In O avesso 

da liberdade. Adauto Novaes (Org). São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 191) 

 

Ernesto Sábato assinala com precisão que todas as vezes que se pretendeu elevar um enunciado 

científico à condição de dogma, de verdade final e cabal, um pouco mais à frente a própria 

continuidade da aplicação do método científico invariavelmente acabou por demonstrar que tal 

dogma não passava senão... de um equívoco. 

 

O adequado entendimento daquilo que assinala Ernesto Sábato está expresso, de forma clara e 

correta, em: 
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 a) É perfeito o entendimento de dogma como verdade acabada, mas tem um desvio quando a ciência 

prova que o enunciado está ultrapassado, anulando o dogma equivocado, o que ocorreu em todas as 

vezes. 

 b) Sempre que se tentou eternizar uma formulação científica, a ciência, ela mesma, desautorizou a 

pretensão, quando, por seus próprios instrumentos, desvelou a imperfeição daquele saber. 

 c) Verdades finais e acabadas, verdadeiros dogmas, sempre existiram, mas, sendo do universo 

científico, a própria ciência se incumbiu de dar continuidade, tornando obsoleto o método. 

 d) Muitas vezes houve tentativa de construir dogmas, mas se revelou impossível, porque a ciência, 

desenvolvendo, provou mais para frente que o enunciado científico não tinha fundamento real. 

 e) É freqüente ver o que a continuidade faz, pois a ciência, responsável pelo método, mostra o erro 

dos dogmas que, antes precisos, acabam invariavelmente provocando equívocos, como 

universalmente demonstrado. 

 

 

Questão 74: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto:  

 

Atenção: A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            Os vadios eram um grupo infrator caracterizado, antes de mais nada, por sua forma de vida. Era 

o fato de não fazerem nada, ou de nada fazerem de forma sistemática, que os tornava suspeitos ante 

a parte bem organizada da sociedade. Por não terem laços - a família, domicílio certo, vínculo 

empregatício -, constituíam um grupo fluido e indistinto, difícil de controlar e até mesmo de 

enquadrar. Passados os primeiros tempos dos descobertos auríferos, quando, como disse o jesuíta 

Antonil, os arraiais foram "móveis como os filhos de Israel no deserto", a itinerância passou a ser cada 

vez mais tolerada. Em 1766 surge contra os vadios das Minas a primeira investida oficial de que se 

tem notícia: uma carta régia dirigida em 22 de julho ao governador Luís Diogo Lobo da Silva, e incisiva 

na condenação da itinerância de vadios e da forma peculiar de vida que escolhiam. Tais homens, dizia 

o documento, vivem separados do convívio da sociedade civil, enfiados nos sertões, em domicílios 

volantes, ou seja, sem residência fixa. Isto não podia ser tolerado, e deveriam passar a viver em 

povoações que tivessem mais de cinqüenta casas e o aparelho administrativo de praxe nas vilas 

coloniais: juiz ordinário, vereadores etc. Uma vez estabelecidos, ser-lhes-iam distribuídas terras 
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adjacentes ao povoado para que as cultivassem, e os que assim não procedessem seriam presos e 

tratados como salteadores de caminhos e inimigos comuns. 

 

(Laura de Mello e Souza. "Tensões sociais em Minas na segunda metade do século XVIII", In Tempo e 

história, org. Adauto Novaes. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal da Cultura, 

1992. p. 358-359) 

 

Uma vez estabelecidos, ser-lhes-iam distribuídas terras adjacentes ao povoado para que as 

cultivassem. 

 

Uma outra redação para o segmento destacado acima, que, clara e correta, não prejudica o sentido 

original é: 

 

 a) sendo-lhes divididas as terras pertencentes ao povoado, poderiam cultivá-las. 

  b) com o objetivo de que tornassem produtivas, receberiam, entre eles, as terras próximo à vila. 

  c) eles seriam aquinhoados com áreas contíguas à vila, a fim de que as lavrassem. 

  d) compartilhariam entre si glebas em anexo ao povoado, de modo que beneficiassem. 

  e) salvo se lavrassem, receberiam por distribuição áreas incorporadas ao povoado. 

 

 

Questão 75: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto:  

 

A frase que está pontuada de acordo com os preceitos da gramática é: 

 

 a) Mas é preciso ver nos textos, como o autor apresenta a relação de conciliação essencial entre a 

consciência cristã; e as práticas de eficácia temporal. 

 b) Pois bem: se ele não os induziu a responderem, o que desejava que fosse respondido; o que é que 

ele fez? 

 c) Basta então, que se conheçam as normas de organização social do período para que sejam 

compreendidas, em suas minúcias os atritos delas decorrentes. 
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 d) As histórias relatadas nos seus romances iniciais - que se distinguem, sensivelmente, dos relatos 

mais recentes - são, na sua maioria, fruto da influência da cultura irlandesa. 

 e) A ação deles é, portanto, embora pouco divulgada, digna de reconhecimento, dos que os apoiaram 

nas mais diversas, circunstâncias. 

 

 

Questão 76: FCC - Ana MPU/MPU/Administrativa/2007 

Assunto:  

 

A concordância está totalmente de acordo com a norma padrão da língua em: 

 

 a) Acredito que as orientações dele, porque parecem pouco claro, não terão de serem seguidas antes 

de um esclarecimento maior. 

 b) Considerou digna de ser encaminhada a julgamento dos avaliadores a última versão do projeto-

piloto, pois, se podem existir fragilidades, elas certamente hão de ser mínimas. 

 c) Elas se consideraram responsável pelo erro e julgaram legítimo as cobranças que lhe serão feitas 

de agora em diante. 

 d) Dado as contingências do momento, os diretores houveram por bem atender aos prazos, e 

prometeram reavaliar, tanto quanto fossem, as demais exigências do contrato. 

 e) Devem fazer mais de três meses que não os vejo; tantos dias de afastamento poderia ser 

entendido como descaso, mas quero dizer que lhes dedico muito afeto. 

 

 

Questão 77: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

Inovar é recriar de modo a agregar valor e incrementar a eficiência, a produtividade e a 

competitividade nos processos gerenciais e nos produtos e serviços das organizações. Ou seja, é o 

fermento do crescimento econômico e social de um país. Para isso, é preciso criatividade, capacidade 

de inventar e coragem para sair dos esquemas tradicionais. Inovador é o indivíduo que procura 

respostas originais e pertinentes em situações com as quais ele se defronta. É preciso uma atitude de 

abertura para as coisas novas, pois a novidade é catastrófica para os mais céticos. Pode-se dizer que 

o caminho da inovação é um percurso de difícil travessia para a maioria das instituições. Inovar 
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significa transformar os pontos frágeis de um empreendimento em uma realidade duradoura e 

lucrativa. A inovação estimula a comercialização de produtos ou serviços e também permite avanços 

importantes para toda a sociedade. Porém, a inovação é verdadeira somente quando está 

fundamentada no conhecimento. A capacidade de inovação depende da pesquisa, da geração de 

conhecimento. É necessário investir em pesquisa para devolver resultados satisfatórios à sociedade. 

No entanto, os resultados desse tipo de investimento não são necessariamente recursos financeiros 

ou valores econômicos, podem ser também a qualidade de vida com justiça social. 

 

Luís Afonso Bermúdez. O fermento tecnológico. In: Darcy. Revista de jornalismo científico e cultural 

da Universidade de Brasília, novembro e dezembro de 2009, p. 37 (com adaptações). 

 

Considerando a organização das ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o seguinte item. 

O segmento "as quais" remete a "situações" e, por isso, admite a substituição pelo pronome que; no 

entanto, nesse contexto, tal substituição provocaria ambiguidade. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 78: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

Inovar é recriar de modo a agregar valor e incrementar a eficiência, a produtividade e a 

competitividade nos processos gerenciais e nos produtos e serviços das organizações. Ou seja, é o 

fermento do crescimento econômico e social de um país. Para isso, é preciso criatividade, capacidade 

de inventar e coragem para sair dos esquemas tradicionais. Inovador é o indivíduo que procura 

respostas originais e pertinentes em situações com as quais ele se defronta. É preciso uma atitude de 

abertura para as coisas novas, pois a novidade é catastrófica para os mais céticos. Pode-se dizer que 

o caminho da inovação é um percurso de difícil travessia para a maioria das instituições. Inovar 

significa transformar os pontos frágeis de um empreendimento em uma realidade duradoura e 

lucrativa. A inovação estimula a comercialização de produtos ou serviços e também permite avanços 

importantes para toda a sociedade. Porém, a inovação é verdadeira somente quando está 

fundamentada no conhecimento. A capacidade de inovação depende da pesquisa, da geração de 

conhecimento. É necessário investir em pesquisa para devolver resultados satisfatórios à sociedade. 
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No entanto, os resultados desse tipo de investimento não são necessariamente recursos financeiros 

ou valores econômicos, podem ser também a qualidade de vida com justiça social. 

 

Luís Afonso Bermúdez. O fermento tecnológico. In: Darcy. Revista de jornalismo científico e cultural 

da Universidade de Brasília, novembro e dezembro de 2009, p. 37 (com adaptações). 

 

Considerando a organização das ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o seguinte item. 

 

O período sintático iniciado por "Inovar significa" estabelece, com o período anterior, relação 

semântica que admite ser explicitada pela expressão Por conseguinte, escrevendo-se: Por 

conseguinte, inovar significa (...). 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 79: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

Inovar é recriar de modo a agregar valor e incrementar a eficiência, a produtividade e a 

competitividade nos processos gerenciais e nos produtos e serviços das organizações. Ou seja, é o 

fermento do crescimento econômico e social de um país. Para isso, é preciso criatividade, capacidade 

de inventar e coragem para sair dos esquemas tradicionais. Inovador é o indivíduo que procura 

respostas originais e pertinentes em situações com as quais ele se defronta. É preciso uma atitude de 

abertura para as coisas novas, pois a novidade é catastrófica para os mais céticos. Pode-se dizer que 

o caminho da inovação é um percurso de difícil travessia para a maioria das instituições. Inovar 

significa transformar os pontos frágeis de um empreendimento em uma realidade duradoura e 

lucrativa. A inovação estimula a comercialização de produtos ou serviços e também permite avanços 

importantes para toda a sociedade. Porém, a inovação é verdadeira somente quando está 

fundamentada no conhecimento. A capacidade de inovação depende da pesquisa, da geração de 

conhecimento. É necessário investir em pesquisa para devolver resultados satisfatórios à sociedade. 

No entanto, os resultados desse tipo de investimento não são necessariamente recursos financeiros 

ou valores econômicos, podem ser também a qualidade de vida com justiça social. 
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Luís Afonso Bermúdez. O fermento tecnológico. In: Darcy. Revista de jornalismo científico e cultural 

da Universidade de Brasília, novembro e dezembro de 2009, p. 37 (com adaptações). 

 

Considerando a organização das ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o seguinte item. 

 

Subentende-se da argumentação do texto que o pronome demonstrativo, no trecho "desse tipo de 

investimento", refere-se à ideia de "fermento do crescimento econômico e social de um país". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 80: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

Inovar é recriar de modo a agregar valor e incrementar a eficiência, a produtividade e a 

competitividade nos processos gerenciais e nos produtos e serviços das organizações. Ou seja, é o 

fermento do crescimento econômico e social de um país. Para isso, é preciso criatividade, capacidade 

de inventar e coragem para sair dos esquemas tradicionais. Inovador é o indivíduo que procura 

respostas originais e pertinentes em situações com as quais ele se defronta. É preciso uma atitude de 

abertura para as coisas novas, pois a novidade é catastrófica para os mais céticos. Pode-se dizer que 

o caminho da inovação é um percurso de difícil travessia para a maioria das instituições. Inovar 

significa transformar os pontos frágeis de um empreendimento em uma realidade duradoura e 

lucrativa. A inovação estimula a comercialização de produtos ou serviços e também permite avanços 

importantes para toda a sociedade. Porém, a inovação é verdadeira somente quando está 

fundamentada no conhecimento. A capacidade de inovação depende da pesquisa, da geração de 

conhecimento. É necessário investir em pesquisa para devolver resultados satisfatórios à sociedade. 

No entanto, os resultados desse tipo de investimento não são necessariamente recursos financeiros 

ou valores econômicos, podem ser também a qualidade de vida com justiça social. 

 

Luís Afonso Bermúdez. O fermento tecnológico. In: Darcy. Revista de jornalismo científico e cultural 

da Universidade de Brasília, novembro e dezembro de 2009, p. 37 (com adaptações). 

 

Considerando a organização das ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o seguinte item. 
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A forma verbal "é" está flexionada no singular porque, na oração em que ocorre, subentende-se 

"Inovar" como sujeito. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 81: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos nosso cotidiano em contínua imbricação com o ser 

de outros. Isso, em geral, admitimos sem reservas. Ao mesmo tempo, seres humanos, somos 

indivíduos: vivemos nosso ser cotidiano como um contínuo devir de experiências individuais 

intransferíveis. Isso admitimos como algo indubitável. Ser social e ser individual parecem condições 

contraditórias da existência. De fato, boa parte da história política, econômica e cultural da 

humanidade, particularmente durante os últimos duzentos anos no ocidente, tem a ver com esse 

dilema. Assim, distintas teorias políticas e econômicas, fundadas em diferentes ideologias do 

humano, enfatizam um aspecto ou outro dessa dualidade, seja reclamando uma subordinação dos 

interesses individuais aos interesses sociais, ou, ao contrário, afastando o ser humano da unidade de 

sua experiência cotidiana. Além disso, cada uma das ideologias em que se fundamentam essas teorias 

políticas e econômicas constitui uma visão dos fenômenos sociais e individuais que pretende firmar-

se em uma descrição verdadeira da natureza biológica, psicológica ou espiritual do humano. 

 

Humberto Maturana. Biologia do fenômeno social: a ontologia da realidade. Miriam Graciano (Trad.). 

Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 195 (com adaptações). 

 

A respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias do texto, julgue o item a seguir. 

Depreende-se do texto que as "condições contraditórias" mencionadas na linha 3 decorrem da 

dificuldade que o ser humano tem em admitir que suas experiências são intransferíveis porque 

surgem de "um contínuo devir". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 
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Questão 82: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos nosso cotidiano em contínua imbricação com o ser 

de outros. Isso, em geral, admitimos sem reservas. Ao mesmo tempo, seres humanos, somos 

indivíduos: vivemos nosso ser cotidiano como um contínuo devir de experiências individuais 

intransferíveis. Isso admitimos como algo indubitável. Ser social e ser individual parecem condições 

contraditórias da existência. De fato, boa parte da história política, econômica e cultural da 

humanidade, particularmente durante os últimos duzentos anos no ocidente, tem a ver com esse 

dilema. Assim, distintas teorias políticas e econômicas, fundadas em diferentes ideologias do 

humano, enfatizam um aspecto ou outro dessa dualidade, seja reclamando uma subordinação dos 

interesses individuais aos interesses sociais, ou, ao contrário, afastando o ser humano da unidade de 

sua experiência cotidiana. Além disso, cada uma das ideologias em que se fundamentam essas teorias 

políticas e econômicas constitui uma visão dos fenômenos sociais e individuais que pretende firmar-

se em uma descrição verdadeira da natureza biológica, psicológica ou espiritual do humano. 

 

Humberto Maturana. Biologia do fenômeno social: a ontologia da realidade. Miriam Graciano (Trad.). 

Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 195 (com adaptações). 

 

A respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias do texto, julgue o item a seguir. 

 

Nas relações de coesão do texto, as expressões "esse dilema" e "dessa dualidade" remetem à 

condição do ser humano: unitário em "sua experiência cotidiana", mas imbricado "com o ser de 

outros". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 83: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos nosso cotidiano em contínua imbricação com o ser 

de outros. Isso, em geral, admitimos sem reservas. Ao mesmo tempo, seres humanos, somos 
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indivíduos: vivemos nosso ser cotidiano como um contínuo devir de experiências individuais 

intransferíveis. Isso admitimos como algo indubitável. Ser social e ser individual parecem condições 

contraditórias da existência. De fato, boa parte da história política, econômica e cultural da 

humanidade, particularmente durante os últimos duzentos anos no ocidente, tem a ver com esse 

dilema. Assim, distintas teorias políticas e econômicas, fundadas em diferentes ideologias do 

humano, enfatizam um aspecto ou outro dessa dualidade, seja reclamando uma subordinação dos 

interesses individuais aos interesses sociais, ou, ao contrário, afastando o ser humano da unidade de 

sua experiência cotidiana. Além disso, cada uma das ideologias em que se fundamentam essas teorias 

políticas e econômicas constitui uma visão dos fenômenos sociais e individuais que pretende firmar-

se em uma descrição verdadeira da natureza biológica, psicológica ou espiritual do humano. 

 

Humberto Maturana. Biologia do fenômeno social: a ontologia da realidade. Miriam Graciano (Trad.). 

Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 195 (com adaptações). 

 

A respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias do texto, julgue o item a seguir. 

 

Na concordância com "cada uma das ideologias", a flexão de plural em "fundamentam" reforça a ideia 

de pluralidade de "ideologias"; mas estaria gramaticalmente correto e textualmente coerente 

enfatizar "cada uma", empregando-se o referido verbo no singular. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 84: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos nosso cotidiano em contínua imbricação com o ser 

de outros. Isso, em geral, admitimos sem reservas. Ao mesmo tempo, seres humanos, somos 

indivíduos: vivemos nosso ser cotidiano como um contínuo devir de experiências individuais 

intransferíveis. Isso admitimos como algo indubitável. Ser social e ser individual parecem condições 

contraditórias da existência. De fato, boa parte da história política, econômica e cultural da 

humanidade, particularmente durante os últimos duzentos anos no ocidente, tem a ver com esse 

dilema. Assim, distintas teorias políticas e econômicas, fundadas em diferentes ideologias do 
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humano, enfatizam um aspecto ou outro dessa dualidade, seja reclamando uma subordinação dos 

interesses individuais aos interesses sociais, ou, ao contrário, afastando o ser humano da unidade de 

sua experiência cotidiana. Além disso, cada uma das ideologias em que se fundamentam essas teorias 

políticas e econômicas constitui uma visão dos fenômenos sociais e individuais que pretende firmar-

se em uma descrição verdadeira da natureza biológica, psicológica ou espiritual do humano. 

 

Humberto Maturana. Biologia do fenômeno social: a ontologia da realidade. Miriam Graciano (Trad.). 

Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 195 (com adaptações). 

 

A respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias do texto, julgue o item a seguir. 

 

A inserção de termo como antes de "seres humanos" preservaria a coerência entre os argumentos 

bem como a correção gramatical do texto. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 85: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos nosso cotidiano em contínua imbricação com o ser 

de outros. Isso, em geral, admitimos sem reservas. Ao mesmo tempo, seres humanos, somos 

indivíduos: vivemos nosso ser cotidiano como um contínuo devir de experiências individuais 

intransferíveis. Isso admitimos como algo indubitável. Ser social e ser individual parecem condições 

contraditórias da existência. De fato, boa parte da história política, econômica e cultural da 

humanidade, particularmente durante os últimos duzentos anos no ocidente, tem a ver com esse 

dilema. Assim, distintas teorias políticas e econômicas, fundadas em diferentes ideologias do 

humano, enfatizam um aspecto ou outro dessa dualidade, seja reclamando uma subordinação dos 

interesses individuais aos interesses sociais, ou, ao contrário, afastando o ser humano da unidade de 

sua experiência cotidiana. Além disso, cada uma das ideologias em que se fundamentam essas teorias 

políticas e econômicas constitui uma visão dos fenômenos sociais e individuais que pretende firmar-

se em uma descrição verdadeira da natureza biológica, psicológica ou espiritual do humano. 
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Humberto Maturana. Biologia do fenômeno social: a ontologia da realidade. Miriam Graciano (Trad.). 

Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 195 (com adaptações). 

 

A respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias do texto, julgue o item a seguir. 

 

O sinal de dois-pontos tem a função de introduzir uma explicação para as orações anteriores; por 

isso, em seu lugar, poderia ser escrito porque, sem prejuízo para a correção gramatical do texto ou 

para sua coerência. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 86: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

As diferenças de classes vão ser estabelecidas em dois níveis polares: classe privilegiada e classe não 

privilegiada. Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber que se trata de um corte epistemológico, 

na medida em que fica óbvio que classificar por extremos não reflete a complexidade de classes da 

sociedade brasileira, apesar de indicar os picos. Em cada um dos polos, outras diferenças se fazem 

presentes, mas preferimos alçar a dicotomia maior que tanto habita o mundo das estatísticas quanto, 

e principalmente, o mundo do imaginário social. Estudos a respeito de riqueza e pobreza ora dão 

quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do ganho econômico, ora pelo grau de consumo 

na sociedade capitalista, ora pela forma de apresentação em vestuário, ora pela violência de quem 

não tem mais nada a perder e assim por diante. O imaginário, em sua organização dinâmica e com sua 

capacidade de produzir imagens simbólicas e estereótipos, maneja representações que possibilitam 

pôr ordem no caos. O imaginário, acionado pela imaginação individual, é pluriespacial e, na interação 

social, constrói a memória, a história museológica. Mesmo que possamos pensar que estereótipos 

são resultado de matrizes, a cultura é dinâmica, porquanto símbolos e estereótipos são olhados e 

ressignificados em determinado instante social. 

 

Dina Maria Martins Ferreira. Não pense, veja. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62 (com 

adaptações). 
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Com base na organização das ideias e nos aspectos gramaticais do texto acima, julgue o item que se 

segue. 

 

 

O uso da forma verbal "se trata", no singular, atende às regras de concordância com o termo "um 

corte epistemológico" e seriam mantidas a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do 

texto se fosse usado o termo no plural, cortes epistemológicos, desde que o verbo fosse flexionado 

no plural: se tratam. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 87: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

As diferenças de classes vão ser estabelecidas em dois níveis polares: classe privilegiada e classe não 

privilegiada. Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber que se trata de um corte epistemológico, 

na medida em que fica óbvio que classificar por extremos não reflete a complexidade de classes da 

sociedade brasileira, apesar de indicar os picos. Em cada um dos polos, outras diferenças se fazem 

presentes, mas preferimos alçar a dicotomia maior que tanto habita o mundo das estatísticas quanto, 

e principalmente, o mundo do imaginário social. Estudos a respeito de riqueza e pobreza ora dão 

quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do ganho econômico, ora pelo grau de consumo 

na sociedade capitalista, ora pela forma de apresentação em vestuário, ora pela violência de quem 

não tem mais nada a perder e assim por diante. O imaginário, em sua organização dinâmica e com sua 

capacidade de produzir imagens simbólicas e estereótipos, maneja representações que possibilitam 

pôr ordem no caos. O imaginário, acionado pela imaginação individual, é pluriespacial e, na interação 

social, constrói a memória, a história museológica. Mesmo que possamos pensar que estereótipos 

são resultado de matrizes, a cultura é dinâmica, porquanto símbolos e estereótipos são olhados e 

ressignificados em determinado instante social. 

 

Dina Maria Martins Ferreira. Não pense, veja. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62 (com 

adaptações). 
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Com base na organização das ideias e nos aspectos gramaticais do texto acima, julgue o item que se 

segue. 

 

Para se evitar a repetição de "que", seria adequado substituir o trecho "que classificar" por ao 

classificar, preservando-se tanto a coerência textual quanto a correção gramatical do texto. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 88: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

As diferenças de classes vão ser estabelecidas em dois níveis polares: classe privilegiada e classe não 

privilegiada. Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber que se trata de um corte epistemológico, 

na medida em que fica óbvio que classificar por extremos não reflete a complexidade de classes da 

sociedade brasileira, apesar de indicar os picos. Em cada um dos polos, outras diferenças se fazem 

presentes, mas preferimos alçar a dicotomia maior que tanto habita o mundo das estatísticas quanto, 

e principalmente, o mundo do imaginário social. Estudos a respeito de riqueza e pobreza ora dão 

quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do ganho econômico, ora pelo grau de consumo 

na sociedade capitalista, ora pela forma de apresentação em vestuário, ora pela violência de quem 

não tem mais nada a perder e assim por diante. O imaginário, em sua organização dinâmica e com sua 

capacidade de produzir imagens simbólicas e estereótipos, maneja representações que possibilitam 

pôr ordem no caos. O imaginário, acionado pela imaginação individual, é pluriespacial e, na interação 

social, constrói a memória, a história museológica. Mesmo que possamos pensar que estereótipos 

são resultado de matrizes, a cultura é dinâmica, porquanto símbolos e estereótipos são olhados e 

ressignificados em determinado instante social. 

 

Dina Maria Martins Ferreira. Não pense, veja. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62 (com 

adaptações). 

 

Com base na organização das ideias e nos aspectos gramaticais do texto acima, julgue o item que se 

segue. 
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Subentende-se da argumentação do texto que "os picos" correspondem aos mais salientes 

indicadores de classes − a privilegiada e a não privilegiada −, referidos no texto também como 

"extremos" e "polos". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 89: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

As diferenças de classes vão ser estabelecidas em dois níveis polares: classe privilegiada e classe não 

privilegiada. Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber que se trata de um corte epistemológico, 

na medida em que fica óbvio que classificar por extremos não reflete a complexidade de classes da 

sociedade brasileira, apesar de indicar os picos. Em cada um dos polos, outras diferenças se fazem 

presentes, mas preferimos alçar a dicotomia maior que tanto habita o mundo das estatísticas quanto, 

e principalmente, o mundo do imaginário social. Estudos a respeito de riqueza e pobreza ora dão 

quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do ganho econômico, ora pelo grau de consumo 

na sociedade capitalista, ora pela forma de apresentação em vestuário, ora pela violência de quem 

não tem mais nada a perder e assim por diante. O imaginário, em sua organização dinâmica e com sua 

capacidade de produzir imagens simbólicas e estereótipos, maneja representações que possibilitam 

pôr ordem no caos. O imaginário, acionado pela imaginação individual, é pluriespacial e, na interação 

social, constrói a memória, a história museológica. Mesmo que possamos pensar que estereótipos 

são resultado de matrizes, a cultura é dinâmica, porquanto símbolos e estereótipos são olhados e 

ressignificados em determinado instante social. 

 

Dina Maria Martins Ferreira. Não pense, veja. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62 (com 

adaptações). 

 

Com base na organização das ideias e nos aspectos gramaticais do texto acima, julgue o item que se 

segue. 

 

A ausência de sinal indicativo de crase no segmento "a classes" indica que foi empregada apenas a 

preposição a, exigida pelo verbo dar, sem haver emprego do artigo feminino. 
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(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 90: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

As diferenças de classes vão ser estabelecidas em dois níveis polares: classe privilegiada e classe não 

privilegiada. Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber que se trata de um corte epistemológico, 

na medida em que fica óbvio que classificar por extremos não reflete a complexidade de classes da 

sociedade brasileira, apesar de indicar os picos. Em cada um dos polos, outras diferenças se fazem 

presentes, mas preferimos alçar a dicotomia maior que tanto habita o mundo das estatísticas quanto, 

e principalmente, o mundo do imaginário social. Estudos a respeito de riqueza e pobreza ora dão 

quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do ganho econômico, ora pelo grau de consumo 

na sociedade capitalista, ora pela forma de apresentação em vestuário, ora pela violência de quem 

não tem mais nada a perder e assim por diante. O imaginário, em sua organização dinâmica e com sua 

capacidade de produzir imagens simbólicas e estereótipos, maneja representações que possibilitam 

pôr ordem no caos. O imaginário, acionado pela imaginação individual, é pluriespacial e, na interação 

social, constrói a memória, a história museológica. Mesmo que possamos pensar que estereótipos 

são resultado de matrizes, a cultura é dinâmica, porquanto símbolos e estereótipos são olhados e 

ressignificados em determinado instante social. 

 

Dina Maria Martins Ferreira. Não pense, veja. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62 (com 

adaptações). 

 

Com base na organização das ideias e nos aspectos gramaticais do texto acima, julgue o item que se 

segue. 

 

Preservam-se as relações argumentativas do texto bem como sua correção gramatical, caso se inicie 

o último período por Ainda, em lugar de "Mesmo". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 
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Questão 91: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

As diferenças de classes vão ser estabelecidas em dois níveis polares: classe privilegiada e classe não 

privilegiada. Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber que se trata de um corte epistemológico, 

na medida em que fica óbvio que classificar por extremos não reflete a complexidade de classes da 

sociedade brasileira, apesar de indicar os picos. Em cada um dos polos, outras diferenças se fazem 

presentes, mas preferimos alçar a dicotomia maior que tanto habita o mundo das estatísticas quanto, 

e principalmente, o mundo do imaginário social. Estudos a respeito de riqueza e pobreza ora dão 

quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do ganho econômico, ora pelo grau de consumo 

na sociedade capitalista, ora pela forma de apresentação em vestuário, ora pela violência de quem 

não tem mais nada a perder e assim por diante. O imaginário, em sua organização dinâmica e com sua 

capacidade de produzir imagens simbólicas e estereótipos, maneja representações que possibilitam 

pôr ordem no caos. O imaginário, acionado pela imaginação individual, é pluriespacial e, na interação 

social, constrói a memória, a história museológica. Mesmo que possamos pensar que estereótipos 

são resultado de matrizes, a cultura é dinâmica, porquanto símbolos e estereótipos são olhados e 

ressignificados em determinado instante social. 

 

Dina Maria Martins Ferreira. Não pense, veja. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62 (com 

adaptações). 

Com base na organização das ideias e nos aspectos gramaticais do texto acima, julgue o item que se 

segue. 

 

De acordo com a argumentação do texto, a diferenciação das classes em "dois níveis polares", como 

dois extremos, não atende à complexidade de classes da sociedade brasileira, mas é comum ao 

"mundo das estatísticas" e ao "mundo do imaginário social". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 92: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  
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A característica central da modernidade, não seria demais repetir, é a institucionalização do 

universalismo − e seu duplo, a igualdade − como princípio organizador da esfera pública. Com base 

nesse pressuposto, argumento que, em nossa sociedade, na esfera pública, duas formas de 

particularismo − o das diferenças e o das relações pessoais − se reforçam e se articulam em diversas 

arenas e situações, na produção e reprodução de desigualdades sociais e simbólicas. O 

particularismo das diferenças produz exclusão social e simbólica, dificultando os sentimentos de 

pertencimento e interdependência social, necessários para a efetiva institucionalização do 

universalismo na esfera pública. O particularismo das relações pessoais atravessa os novos arranjos 

institucionais que vêm sendo propostos como mecanismos de construção de novas formas de 

sociabilidade e ação coletiva na esfera pública. Finalmente, considero que, embora a formação de 

novos sujeitos sociais e políticos e de arenas de participação da sociedade na formulação e gestão das 

políticas públicas traga as marcas de nossa trajetória histórica, constitui, ao mesmo tempo, 

possibilidade aberta para outra equação entre universalismo e particularismo na sociedade 

brasileira. 

 

Jeni Vaitsman. Desigualdades sociais e particularismos na sociedade brasileira. In: Cadernos de 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, n.º 18 (Suplemento), p. 38 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item, a respeito dos sentidos e da organização do texto acima. 

 

De acordo com as normas de pontuação, seria correto empregar, na linha 1, vírgulas no lugar dos 

travessões; entretanto, nesse caso, a leitura e a compreensão do trecho poderiam ser prejudicadas, 

dada a existência da vírgula empregada após "duplo", no interior do trecho destacado entre 

travessões. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 93: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

A característica central da modernidade, não seria demais repetir, é a institucionalização do 

universalismo − e seu duplo, a igualdade − como princípio organizador da esfera pública. Com base 
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nesse pressuposto, argumento que, em nossa sociedade, na esfera pública, duas formas de 

particularismo − o das diferenças e o das relações pessoais − se reforçam e se articulam em diversas 

arenas e situações, na produção e reprodução de desigualdades sociais e simbólicas. O 

particularismo das diferenças produz exclusão social e simbólica, dificultando os sentimentos de 

pertencimento e interdependência social, necessários para a efetiva institucionalização do 

universalismo na esfera pública. O particularismo das relações pessoais atravessa os novos arranjos 

institucionais que vêm sendo propostos como mecanismos de construção de novas formas de 

sociabilidade e ação coletiva na esfera pública. Finalmente, considero que, embora a formação de 

novos sujeitos sociais e políticos e de arenas de participação da sociedade na formulação e gestão das 

políticas públicas traga as marcas de nossa trajetória histórica, constitui, ao mesmo tempo, 

possibilidade aberta para outra equação entre universalismo e particularismo na sociedade 

brasileira. 

 

Jeni Vaitsman. Desigualdades sociais e particularismos na sociedade brasileira. In: Cadernos de 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, n.º 18 (Suplemento), p. 38 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item, a respeito dos sentidos e da organização do texto acima. 

 

Na estrutura sintática em que ocorre, a preposição "em" poderia ser omitida, o que não prejudicaria a 

coerência nem a correção gramatical do texto, pois a preposição ficaria subentendida. 

(          )Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 94: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

A característica central da modernidade, não seria demais repetir, é a institucionalização do 

universalismo − e seu duplo, a igualdade − como princípio organizador da esfera pública. Com base 

nesse pressuposto, argumento que, em nossa sociedade, na esfera pública, duas formas de 

particularismo − o das diferenças e o das relações pessoais − se reforçam e se articulam em diversas 

arenas e situações, na produção e reprodução de desigualdades sociais e simbólicas. O 

particularismo das diferenças produz exclusão social e simbólica, dificultando os sentimentos de 
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pertencimento e interdependência social, necessários para a efetiva institucionalização do 

universalismo na esfera pública. O particularismo das relações pessoais atravessa os novos arranjos 

institucionais que vêm sendo propostos como mecanismos de construção de novas formas de 

sociabilidade e ação coletiva na esfera pública. Finalmente, considero que, embora a formação de 

novos sujeitos sociais e políticos e de arenas de participação da sociedade na formulação e gestão das 

políticas públicas traga as marcas de nossa trajetória histórica, constitui, ao mesmo tempo, 

possibilidade aberta para outra equação entre universalismo e particularismo na sociedade 

brasileira. 

 

Jeni Vaitsman. Desigualdades sociais e particularismos na sociedade brasileira. In: Cadernos de 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, n.º 18 (Suplemento), p. 38 (com adaptações). 

Julgue o seguinte item, a respeito dos sentidos e da organização do texto acima. 

 

As relações entre as ideias do texto mostram que a forma verbal "dificultando" está ligada a 

"diferenças"; por isso, seriam respeitadas as relações entre os argumentos dessa estrutura, como 

também a correção gramatical, caso se tornasse explícita essa relação, por meio da substituição 

dessa forma verbal por e dificultam. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 95: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

A característica central da modernidade, não seria demais repetir, é a institucionalização do 

universalismo − e seu duplo, a igualdade − como princípio organizador da esfera pública. Com base 

nesse pressuposto, argumento que, em nossa sociedade, na esfera pública, duas formas de 

particularismo − o das diferenças e o das relações pessoais − se reforçam e se articulam em diversas 

arenas e situações, na produção e reprodução de desigualdades sociais e simbólicas. O 

particularismo das diferenças produz exclusão social e simbólica, dificultando os sentimentos de 

pertencimento e interdependência social, necessários para a efetiva institucionalização do 

universalismo na esfera pública. O particularismo das relações pessoais atravessa os novos arranjos 

institucionais que vêm sendo propostos como mecanismos de construção de novas formas de 
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sociabilidade e ação coletiva na esfera pública. Finalmente, considero que, embora a formação de 

novos sujeitos sociais e políticos e de arenas de participação da sociedade na formulação e gestão das 

políticas públicas traga as marcas de nossa trajetória histórica, constitui, ao mesmo tempo, 

possibilidade aberta para outra equação entre universalismo e particularismo na sociedade 

brasileira. 

 

Jeni Vaitsman. Desigualdades sociais e particularismos na sociedade brasileira. In: Cadernos de 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, n.º 18 (Suplemento), p. 38 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item, a respeito dos sentidos e da organização do texto acima. 

 

Por meio da conjunção "e", empregada uma veze na linha 7 e duas vezes na linha 8, é estabelecida a 

seguinte organização de ideias: a primeira ocorrência liga duas características de "novos sujeitos"; a 

segunda liga dois complementos de "formação"; a terceira, dois complementos de "arenas de 

participação da sociedade". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 96: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

A característica central da modernidade, não seria demais repetir, é a institucionalização do 

universalismo − e seu duplo, a igualdade − como princípio organizador da esfera pública. Com base 

nesse pressuposto, argumento que, em nossa sociedade, na esfera pública, duas formas de 

particularismo − o das diferenças e o das relações pessoais − se reforçam e se articulam em diversas 

arenas e situações, na produção e reprodução de desigualdades sociais e simbólicas. O 

particularismo das diferenças produz exclusão social e simbólica, dificultando os sentimentos de 

pertencimento e interdependência social, necessários para a efetiva institucionalização do 

universalismo na esfera pública. O particularismo das relações pessoais atravessa os novos arranjos 

institucionais que vêm sendo propostos como mecanismos de construção de novas formas de 

sociabilidade e ação coletiva na esfera pública. Finalmente, considero que, embora a formação de 

novos sujeitos sociais e políticos e de arenas de participação da sociedade na formulação e gestão das 
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políticas públicas traga as marcas de nossa trajetória histórica, constitui, ao mesmo tempo, 

possibilidade aberta para outra equação entre universalismo e particularismo na sociedade 

brasileira. 

 

Jeni Vaitsman. Desigualdades sociais e particularismos na sociedade brasileira. In: Cadernos de 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, n.º 18 (Suplemento), p. 38 (com adaptações). 

Julgue o seguinte item, a respeito dos sentidos e da organização do texto acima. 

 

É obrigatório o uso do verbo trazer no modo subjuntivo − "traga" − porque essa forma verbal integra 

uma oração iniciada pelo vocábulo "embora". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 97: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

A característica central da modernidade, não seria demais repetir, é a institucionalização do 

universalismo − e seu duplo, a igualdade − como princípio organizador da esfera pública. Com base 

nesse pressuposto, argumento que, em nossa sociedade, na esfera pública, duas formas de 

particularismo − o das diferenças e o das relações pessoais − se reforçam e se articulam em diversas 

arenas e situações, na produção e reprodução de desigualdades sociais e simbólicas. O 

particularismo das diferenças produz exclusão social e simbólica, dificultando os sentimentos de 

pertencimento e interdependência social, necessários para a efetiva institucionalização do 

universalismo na esfera pública. O particularismo das relações pessoais atravessa os novos arranjos 

institucionais que vêm sendo propostos como mecanismos de construção de novas formas de 

sociabilidade e ação coletiva na esfera pública. Finalmente, considero que, embora a formação de 

novos sujeitos sociais e políticos e de arenas de participação da sociedade na formulação e gestão das 

políticas públicas traga as marcas de nossa trajetória histórica, constitui, ao mesmo tempo, 

possibilidade aberta para outra equação entre universalismo e particularismo na sociedade 

brasileira. 
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Jeni Vaitsman. Desigualdades sociais e particularismos na sociedade brasileira. In: Cadernos de 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, n.º 18 (Suplemento), p. 38 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item, a respeito dos sentidos e da organização do texto acima. 

 

A coerência entre os argumentos apresentados no texto mostra que o pronome "seu" refere-se a 

"universalismo". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 98: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

Hipermodernidade é o termo usado para denominar a realidade contemporânea, caracterizada pela 

cultura do excesso, do acréscimo sempre quantitativo de bens materiais, de coisas consumíveis e 

descartáveis. Dentro desse contexto, todas as interações humanas, marcadas pela doença crônica da 

falta de tempo disponível e da ausência de autêntica integração existencial, se tornam intensas e 

urgentes. O movimento da vida passa a ser uma efervescência constante e as mudanças a ocorrer em 

ritmo quase esquizofrênico, determinando os valores fugidios de uma ordem temporal marcada pela 

efemeridade. Como tentativas de acompanhar essa velocidade vertiginosa que marca o processo de 

constituição da sociedade hipermoderna, surge a flexibilidade do mundo do trabalho e a fluidez das 

relações interpessoais. O indivíduo da "cultura" tecnicista vivencia uma situação paradoxal: ao 

mesmo tempo em que lhe são ofertados continuamente os recursos para que possa gozar 

efetivamente as dádivas materiais da vida, ocorre, no entanto, a impossibilidade de se desfrutar 

plenamente desses recursos. 

 

Renato Nunes Bittencourt. Consumo para o vazio existencial. In: Filosofia, ano V, n. 48, p. 46-8 (com 

adaptações). 

 

Julgue o item a seguir, com relação às ideias e aspectos linguísticos do texto. 
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A forma verbal "surge" está flexionada no singular porque estabelece relação de concordância com o 

conjunto das ideias que compõem a oração anterior. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 99: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

Hipermodernidade é o termo usado para denominar a realidade contemporânea, caracterizada pela 

cultura do excesso, do acréscimo sempre quantitativo de bens materiais, de coisas consumíveis e 

descartáveis. Dentro desse contexto, todas as interações humanas, marcadas pela doença crônica da 

falta de tempo disponível e da ausência de autêntica integração existencial, se tornam intensas e 

urgentes. O movimento da vida passa a ser uma efervescência constante e as mudanças a ocorrer em 

ritmo quase esquizofrênico, determinando os valores fugidios de uma ordem temporal marcada pela 

efemeridade. Como tentativas de acompanhar essa velocidade vertiginosa que marca o processo de 

constituição da sociedade hipermoderna, surge a flexibilidade do mundo do trabalho e a fluidez das 

relações interpessoais. O indivíduo da "cultura" tecnicista vivencia uma situação paradoxal: ao 

mesmo tempo em que lhe são ofertados continuamente os recursos para que possa gozar 

efetivamente as dádivas materiais da vida, ocorre, no entanto, a impossibilidade de se desfrutar 

plenamente desses recursos. 

 

Renato Nunes Bittencourt. Consumo para o vazio existencial. In: Filosofia, ano V, n. 48, p. 46-8 (com 

adaptações). 

 

Julgue o item a seguir, com relação às ideias e aspectos linguísticos do texto. 

 

O uso da preposição "em", é obrigatório para marcar a relação estabelecida com a forma verbal 

"vivencia"; por isso, a omissão dessa preposição provocaria erro gramatical e impossibilitaria a 

retomada do referente do pronome "que". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 
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Questão 100: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

Hipermodernidade é o termo usado para denominar a realidade contemporânea, caracterizada pela 

cultura do excesso, do acréscimo sempre quantitativo de bens materiais, de coisas consumíveis e 

descartáveis. Dentro desse contexto, todas as interações humanas, marcadas pela doença crônica da 

falta de tempo disponível e da ausência de autêntica integração existencial, se tornam intensas e 

urgentes. O movimento da vida passa a ser uma efervescência constante e as mudanças a ocorrer em 

ritmo quase esquizofrênico, determinando os valores fugidios de uma ordem temporal marcada pela 

efemeridade. Como tentativas de acompanhar essa velocidade vertiginosa que marca o processo de 

constituição da sociedade hipermoderna, surge a flexibilidade do mundo do trabalho e a fluidez das 

relações interpessoais. O indivíduo da "cultura" tecnicista vivencia uma situação paradoxal: ao 

mesmo tempo em que lhe são ofertados continuamente os recursos para que possa gozar 

efetivamente as dádivas materiais da vida, ocorre, no entanto, a impossibilidade de se desfrutar 

plenamente desses recursos. 

 

Renato Nunes Bittencourt. Consumo para o vazio existencial. In: Filosofia, ano V, n. 48, p. 46-8 (com 

adaptações). 

 

Julgue o item a seguir, com relação às ideias e aspectos linguísticos do texto. 

 

Entende-se da leitura do texto que a "realidade contemporânea" caracteriza-se pela velocidade 

vertiginosa e pelo acúmulo de bens materiais, assim como pela ausência de integração existencial e 

falta de tempo para usufruir "as dádivas materiais da vida". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 101: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto:  

Hipermodernidade é o termo usado para denominar a realidade contemporânea, caracterizada pela 

cultura do excesso, do acréscimo sempre quantitativo de bens materiais, de coisas consumíveis e 



 

Primeira Fase  DPU 

 

descartáveis. Dentro desse contexto, todas as interações humanas, marcadas pela doença crônica da 

falta de tempo disponível e da ausência de autêntica integração existencial, se tornam intensas e 

urgentes. O movimento da vida passa a ser uma efervescência constante e as mudanças a ocorrer em 

ritmo quase esquizofrênico, determinando os valores fugidios de uma ordem temporal marcada pela 

efemeridade. Como tentativas de acompanhar essa velocidade vertiginosa que marca o processo de 

constituição da sociedade hipermoderna, surge a flexibilidade do mundo do trabalho e a fluidez das 

relações interpessoais. O indivíduo da "cultura" tecnicista vivencia uma situação paradoxal: ao 

mesmo tempo em que lhe são ofertados continuamente os recursos para que possa gozar 

efetivamente as dádivas materiais da vida, ocorre, no entanto, a impossibilidade de se desfrutar 

plenamente desses recursos. 

 

Renato Nunes Bittencourt. Consumo para o vazio existencial. In: Filosofia, ano V, n. 48, p. 46-8 (com 

adaptações). 

 

Julgue o item a seguir, com relação às ideias e aspectos linguísticos do texto. 

 

A ausência de vírgula depois de "vertiginosa" indica que a oração iniciada por "que marca" restringe a 

ideia de "velocidade vertiginosa". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 102: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto:  

Inovar é recriar de modo a agregar valor e incrementar a eficiência, a produtividade e a 

competitividade nos processos gerenciais e nos produtos e serviços das organizações. Ou seja, é o 

fermento do crescimento econômico e social de um país. Para isso, é preciso criatividade, capacidade 

de inventar e coragem para sair dos esquemas tradicionais. Inovador é o indivíduo que procura 

respostas originais e pertinentes em situações com as quais ele se defronta. É preciso uma atitude de 

abertura para as coisas novas, pois a novidade é catastrófica para os mais céticos. Pode-se dizer que 

o caminho da inovação é um percurso de difícil travessia para a maioria das instituições. Inovar 

significa transformar os pontos frágeis de um empreendimento em uma realidade duradoura e 
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lucrativa. A inovação estimula a comercialização de produtos ou serviços e também permite avanços 

importantes para toda a sociedade. Porém, a inovação é verdadeira somente quando está 

fundamentada no conhecimento. A capacidade de inovação depende da pesquisa, da geração de 

conhecimento. É necessário investir em pesquisa para devolver resultados satisfatórios à sociedade. 

No entanto, os resultados desse tipo de investimento não são necessariamente recursos financeiros 

ou valores econômicos, podem ser também a qualidade de vida com justiça social. 

 

Luís Afonso Bermúdez. O fermento tecnológico. In: Darcy. Revista de jornalismo científico e cultural 

da Universidade de Brasília, novembro e dezembro de 2009, p. 37 (com adaptações). 

 

Considerando a organização das ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o seguinte item. 

 

O emprego do adjetivo "necessário", no masculino, estabelece a concordância com a oração que a ele 

se segue; por isso, a retirada de "investir em" manteria a coerência textual, mas exigiria a 

concordância de "necessário" com "pesquisa". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 103: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto:  

Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos nosso cotidiano em contínua imbricação com o ser 

de outros. Isso, em geral, admitimos sem reservas. Ao mesmo tempo, seres humanos, somos 

indivíduos: vivemos nosso ser cotidiano como um contínuo devir de experiências individuais 

intransferíveis. Isso admitimos como algo indubitável. Ser social e ser individual parecem condições 

contraditórias da existência. De fato, boa parte da história política, econômica e cultural da 

humanidade, particularmente durante os últimos duzentos anos no ocidente, tem a ver com esse 

dilema. Assim, distintas teorias políticas e econômicas, fundadas em diferentes ideologias do 

humano, enfatizam um aspecto ou outro dessa dualidade, seja reclamando uma subordinação dos 

interesses individuais aos interesses sociais, ou, ao contrário, afastando o ser humano da unidade de 

sua experiência cotidiana. Além disso, cada uma das ideologias em que se fundamentam essas teorias 
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políticas e econômicas constitui uma visão dos fenômenos sociais e individuais que pretende firmar-

se em uma descrição verdadeira da natureza biológica, psicológica ou espiritual do humano. 

 

Humberto Maturana. Biologia do fenômeno social: a ontologia da realidade. Miriam Graciano (Trad.). 

Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 195 (com adaptações). 

 

A respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias do texto, julgue o item a seguir. 

 

Em "firmar-se", o pronome indica que o sujeito do verbo é considerado de modo genérico, como 

indeterminado, porque a "descrição verdadeira" constitui parte de uma teoria política e econômica. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 104: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto:  

As diferenças de classes vão ser estabelecidas em dois níveis polares: classe privilegiada e classe não 

privilegiada. Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber que se trata de um corte epistemológico, 

na medida em que fica óbvio que classificar por extremos não reflete a complexidade de classes da 

sociedade brasileira, apesar de indicar os picos. Em cada um dos polos, outras diferenças se fazem 

presentes, mas preferimos alçar a dicotomia maior que tanto habita o mundo das estatísticas quanto, 

e principalmente, o mundo do imaginário social. Estudos a respeito de riqueza e pobreza ora dão 

quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do ganho econômico, ora pelo grau de consumo 

na sociedade capitalista, ora pela forma de apresentação em vestuário, ora pela violência de quem 

não tem mais nada a perder e assim por diante. O imaginário, em sua organização dinâmica e com sua 

capacidade de produzir imagens simbólicas e estereótipos, maneja representações que possibilitam 

pôr ordem no caos. O imaginário, acionado pela imaginação individual, é pluriespacial e, na interação 

social, constrói a memória, a história museológica. Mesmo que possamos pensar que estereótipos 

são resultado de matrizes, a cultura é dinâmica, porquanto símbolos e estereótipos são olhados e 

ressignificados em determinado instante social. 
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Dina Maria Martins Ferreira. Não pense, veja. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62 (com 

adaptações). 

 

Com base na organização das ideias e nos aspectos gramaticais do texto acima, julgue o item que se 

segue. 

 

Da leitura do texto conclui-se que o imaginário, ao "pôr ordem no caos" simplifica a complexa 

organização de classes na sociedade brasileira. 

 (          ) Certo 

 (          ) Errado 

 

 

Questão 105: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto:  

Hipermodernidade é o termo usado para denominar a realidade contemporânea, caracterizada pela 

cultura do excesso, do acréscimo sempre quantitativo de bens materiais, de coisas consumíveis e 

descartáveis. Dentro desse contexto, todas as interações humanas, marcadas pela doença crônica da 

falta de tempo disponível e da ausência de autêntica integração existencial, se tornam intensas e 

urgentes. O movimento da vida passa a ser uma efervescência constante e as mudanças a ocorrer em 

ritmo quase esquizofrênico, determinando os valores fugidios de uma ordem temporal marcada pela 

efemeridade. Como tentativas de acompanhar essa velocidade vertiginosa que marca o processo de 

constituição da sociedade hipermoderna, surge a flexibilidade do mundo do trabalho e a fluidez das 

relações interpessoais. O indivíduo da "cultura" tecnicista vivencia uma situação paradoxal: ao 

mesmo tempo em que lhe são ofertados continuamente os recursos para que possa gozar 

efetivamente as dádivas materiais da vida, ocorre, no entanto, a impossibilidade de se desfrutar 

plenamente desses recursos. 

 

Renato Nunes Bittencourt. Consumo para o vazio existencial. In: Filosofia, ano V, n. 48, p. 46-8 (com 

adaptações). 

 

Julgue o item a seguir, com relação às ideias e aspectos linguísticos do texto. 
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A repetição da preposição de em "do acréscimo", "de bens materiais" e "de coisas" indica que esses 

termos são empregados, no texto, como complementos de "cultura", vocábulo que tem como 

primeiro complemento "do excesso". 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 106: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto:  

Hipermodernidade é o termo usado para denominar a realidade contemporânea, caracterizada pela 

cultura do excesso, do acréscimo sempre quantitativo de bens materiais, de coisas consumíveis e 

descartáveis. Dentro desse contexto, todas as interações humanas, marcadas pela doença crônica da 

falta de tempo disponível e da ausência de autêntica integração existencial, se tornam intensas e 

urgentes. O movimento da vida passa a ser uma efervescência constante e as mudanças a ocorrer em 

ritmo quase esquizofrênico, determinando os valores fugidios de uma ordem temporal marcada pela 

efemeridade. Como tentativas de acompanhar essa velocidade vertiginosa que marca o processo de 

constituição da sociedade hipermoderna, surge a flexibilidade do mundo do trabalho e a fluidez das 

relações interpessoais. O indivíduo da "cultura" tecnicista vivencia uma situação paradoxal: ao 

mesmo tempo em que lhe são ofertados continuamente os recursos para que possa gozar 

efetivamente as dádivas materiais da vida, ocorre, no entanto, a impossibilidade de se desfrutar 

plenamente desses recursos. 

 

Renato Nunes Bittencourt. Consumo para o vazio existencial. In: Filosofia, ano V, n. 48, p. 46-8 (com 

adaptações). 

 

Julgue o item a seguir, com relação às ideias e aspectos linguísticos do texto. 

 

A locução verbal "passa a ser" pode ser substituída pela forma verbal torna-se, sem que haja prejuízo 

para a coerência ou para a correção gramatical do texto. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 
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Questão 107: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Recordar algo nunca ocorrido é comum e pode acontecer com pessoas de qualquer idade. Muitos 

indivíduos sequer percebem que determinadas lembranças foram criadas, pois as cenas e até os sons 

evocados pelo cérebro surgem com a mesma nitidez e o mesmo grau de detalhamento das memórias 

reais. 

 

De acordo com alguns neurocientistas, quando a pessoa se recorda de uma sequência de eventos, o 

cérebro reconstrói o passado juntando os “tijolos” de dados, mas somente o ato de acessar as 

lembranças já modifica e distorce a realidade. 

 

Um neurocientista de uma equipe que pesquisa esse assunto afirma que se busca reforçar a ideia de 

que a memória não pode ser considerada um papel carbono, ou seja, de que ela não reproduz 

fielmente um acontecimento. “Nossa esperança é que, ao propor uma explicação neural para o 

processo de geração das falsas memórias, haja aplicações práticas nas cortes de justiça, por 

exemplo”, diz o cientista. “Jurados e magistrados precisam de evidências de que, por mais real que 

aparente ser, um fato recordado por uma testemunha pode não ser verdadeiro. A memória humana 

não é como uma memória de computador, não está certa o tempo todo.” 

 

O neurocientista relatou que quase três quartos dos primeiros 250 americanos que tiveram suas 

condenações penais anuladas graças ao exame de DNA haviam sido vítimas de falso testemunho 

ocular. Um psicólogo entrevistado afirmou que, dependendo de como se conduz uma acareação, ela 

pode confundir a pessoa interrogada. 

  

Correio Braziliense, 26/7/2013 (com adaptações). 

  

Considerando as estruturas linguísticas do texto acima e as ideias nele desenvolvidas, julgue o item a 

seguir. 
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Segundo o neurocientista entrevistado, o ideal seria que o cérebro humano dispusesse de memória 

computacional, ideia que se alinha à apologia da memória do computador, em detrimento da 

memória humana, apresentada no texto. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 108: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Recordar algo nunca ocorrido é comum e pode acontecer com pessoas de qualquer idade. Muitos 

indivíduos sequer percebem que determinadas lembranças foram criadas, pois as cenas e até os sons 

evocados pelo cérebro surgem com a mesma nitidez e o mesmo grau de detalhamento das memórias 

reais. 

 

De acordo com alguns neurocientistas, quando a pessoa se recorda de uma sequência de eventos, o 

cérebro reconstrói o passado juntando os “tijolos” de dados, mas somente o ato de acessar as 

lembranças já modifica e distorce a realidade. 

 

Um neurocientista de uma equipe que pesquisa esse assunto afirma que se busca reforçar a ideia de 

que a memória não pode ser considerada um papel carbono, ou seja, de que ela não reproduz 

fielmente um acontecimento. “Nossa esperança é que, ao propor uma explicação neural para o 

processo de geração das falsas memórias, haja aplicações práticas nas cortes de justiça, por 

exemplo”, diz o cientista. “Jurados e magistrados precisam de evidências de que, por mais real que 

aparente ser, um fato recordado por uma testemunha pode não ser verdadeiro. A memória humana 

não é como uma memória de computador, não está certa o tempo todo.” 

 

O neurocientista relatou que quase três quartos dos primeiros 250 americanos que tiveram suas 

condenações penais anuladas graças ao exame de DNA haviam sido vítimas de falso testemunho 

ocular. Um psicólogo entrevistado afirmou que, dependendo de como se conduz uma acareação, ela 

pode confundir a pessoa interrogada. 

  

Correio Braziliense, 26/7/2013 (com adaptações). 
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Considerando as estruturas linguísticas do texto acima e as ideias nele desenvolvidas, julgue o item a 

seguir. 

  

Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do texto, o último período do texto poderia 

ser reescrito da seguinte forma: Segundo um psicólogo entrevistado, a forma como é conduzido uma 

acareação pode confundir os interrogados. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 109: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Recordar algo nunca ocorrido é comum e pode acontecer com pessoas de qualquer idade. Muitos 

indivíduos sequer percebem que determinadas lembranças foram criadas, pois as cenas e até os sons 

evocados pelo cérebro surgem com a mesma nitidez e o mesmo grau de detalhamento das memórias 

reais. 

 

De acordo com alguns neurocientistas, quando a pessoa se recorda de uma sequência de eventos, o 

cérebro reconstrói o passado juntando os “tijolos” de dados, mas somente o ato de acessar as 

lembranças já modifica e distorce a realidade. 

 

Um neurocientista de uma equipe que pesquisa esse assunto afirma que se busca reforçar a ideia de 

que a memória não pode ser considerada um papel carbono, ou seja, de que ela não reproduz 

fielmente um acontecimento. “Nossa esperança é que, ao propor uma explicação neural para o 

processo de geração das falsas memórias, haja aplicações práticas nas cortes de justiça, por 

exemplo”, diz o cientista. “Jurados e magistrados precisam de evidências de que, por mais real que 

aparente ser, um fato recordado por uma testemunha pode não ser verdadeiro. A memória humana 

não é como uma memória de computador, não está certa o tempo todo.” 

 

O neurocientista relatou que quase três quartos dos primeiros 250 americanos que tiveram suas 

condenações penais anuladas graças ao exame de DNA haviam sido vítimas de falso testemunho 
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ocular. Um psicólogo entrevistado afirmou que, dependendo de como se conduz uma acareação, ela 

pode confundir a pessoa interrogada. 

  

Correio Braziliense, 26/7/2013 (com adaptações). 

  

Considerando as estruturas linguísticas do texto acima e as ideias nele desenvolvidas, julgue o item a 

seguir. 

  

Dadas as ideias desenvolvidas no segundo e no terceiro parágrafos, o adjetivo “reais” (l.3) poderia ser 

empregado entre aspas ou poderia ser precedido da forma de particípio consideradas, sem prejuízo 

da coerência do texto. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 110: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Recordar algo nunca ocorrido é comum e pode acontecer com pessoas de qualquer idade. Muitos 

indivíduos sequer percebem que determinadas lembranças foram criadas, pois as cenas e até os sons 

evocados pelo cérebro surgem com a mesma nitidez e o mesmo grau de detalhamento das memórias 

reais. 

 

De acordo com alguns neurocientistas, quando a pessoa se recorda de uma sequência de eventos, o 

cérebro reconstrói o passado juntando os “tijolos” de dados, mas somente o ato de acessar as 

lembranças já modifica e distorce a realidade. 

 

Um neurocientista de uma equipe que pesquisa esse assunto afirma que se busca reforçar a ideia de 

que a memória não pode ser considerada um papel carbono, ou seja, de que ela não reproduz 

fielmente um acontecimento. “Nossa esperança é que, ao propor uma explicação neural para o 

processo de geração das falsas memórias, haja aplicações práticas nas cortes de justiça, por 

exemplo”, diz o cientista. “Jurados e magistrados precisam de evidências de que, por mais real que 
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aparente ser, um fato recordado por uma testemunha pode não ser verdadeiro. A memória humana 

não é como uma memória de computador, não está certa o tempo todo.” 

 

O neurocientista relatou que quase três quartos dos primeiros 250 americanos que tiveram suas 

condenações penais anuladas graças ao exame de DNA haviam sido vítimas de falso testemunho 

ocular. Um psicólogo entrevistado afirmou que, dependendo de como se conduz uma acareação, ela 

pode confundir a pessoa interrogada. 

  

Correio Braziliense, 26/7/2013 (com adaptações). 

  

Considerando as estruturas linguísticas do texto acima e as ideias nele desenvolvidas, julgue o item a 

seguir. 

  

Sem prejuízo para a correção gramatical e a informação original do texto, a oração “quando a pessoa 

se recorda de uma sequência de eventos” (l.4) poderia ser reescrita das seguintes formas: sempre que 

lembramos uma sucessão de fatos; ao nos lembrarmos de eventos consecutivos. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 111: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Recordar algo nunca ocorrido é comum e pode acontecer com pessoas de qualquer idade. Muitos 

indivíduos sequer percebem que determinadas lembranças foram criadas, pois as cenas e até os sons 

evocados pelo cérebro surgem com a mesma nitidez e o mesmo grau de detalhamento das memórias 

reais. 

 

De acordo com alguns neurocientistas, quando a pessoa se recorda de uma sequência de eventos, o 

cérebro reconstrói o passado juntando os “tijolos” de dados, mas somente o ato de acessar as 

lembranças já modifica e distorce a realidade. 
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Um neurocientista de uma equipe que pesquisa esse assunto afirma que se busca reforçar a ideia de 

que a memória não pode ser considerada um papel carbono, ou seja, de que ela não reproduz 

fielmente um acontecimento. “Nossa esperança é que, ao propor uma explicação neural para o 

processo de geração das falsas memórias, haja aplicações práticas nas cortes de justiça, por 

exemplo”, diz o cientista. “Jurados e magistrados precisam de evidências de que, por mais real que 

aparente ser, um fato recordado por uma testemunha pode não ser verdadeiro. A memória humana 

não é como uma memória de computador, não está certa o tempo todo.” 

 

O neurocientista relatou que quase três quartos dos primeiros 250 americanos que tiveram suas 

condenações penais anuladas graças ao exame de DNA haviam sido vítimas de falso testemunho 

ocular. Um psicólogo entrevistado afirmou que, dependendo de como se conduz uma acareação, ela 

pode confundir a pessoa interrogada. 

  

Correio Braziliense, 26/7/2013 (com adaptações). 

  

Considerando as estruturas linguísticas do texto acima e as ideias nele desenvolvidas, julgue o item a 

seguir. 

  

Sem prejuízo para a correção gramatical, a oração “mas somente o ato de acessar as lembranças já 

modifica e distorce a realidade” (l.5) poderia ser assim reestruturada: embora o próprio acesso à 

lembranças as modifiquem e, assim, distorçam a realidade. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 112: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Recordar algo nunca ocorrido é comum e pode acontecer com pessoas de qualquer idade. Muitos 

indivíduos sequer percebem que determinadas lembranças foram criadas, pois as cenas e até os sons 

evocados pelo cérebro surgem com a mesma nitidez e o mesmo grau de detalhamento das memórias 

reais. 
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De acordo com alguns neurocientistas, quando a pessoa se recorda de uma sequência de eventos, o 

cérebro reconstrói o passado juntando os “tijolos” de dados, mas somente o ato de acessar as 

lembranças já modifica e distorce a realidade. 

 

Um neurocientista de uma equipe que pesquisa esse assunto afirma que se busca reforçar a ideia de 

que a memória não pode ser considerada um papel carbono, ou seja, de que ela não reproduz 

fielmente um acontecimento. “Nossa esperança é que, ao propor uma explicação neural para o 

processo de geração das falsas memórias, haja aplicações práticas nas cortes de justiça, por 

exemplo”, diz o cientista. “Jurados e magistrados precisam de evidências de que, por mais real que 

aparente ser, um fato recordado por uma testemunha pode não ser verdadeiro. A memória humana 

não é como uma memória de computador, não está certa o tempo todo.” 

 

O neurocientista relatou que quase três quartos dos primeiros 250 americanos que tiveram suas 

condenações penais anuladas graças ao exame de DNA haviam sido vítimas de falso testemunho 

ocular. Um psicólogo entrevistado afirmou que, dependendo de como se conduz uma acareação, ela 

pode confundir a pessoa interrogada. 

  

Correio Braziliense, 26/7/2013 (com adaptações). 

  

Considerando as estruturas linguísticas do texto acima e as ideias nele desenvolvidas, julgue o item a 

seguir. 

  

O trecho “a memória não pode ser considerada um papel carbono” (l.6-7) poderia ser corretamente 

reescrita da seguinte forma: não pode-se considerá-la papel carbono. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 113: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Recordar algo nunca ocorrido é comum e pode acontecer com pessoas de qualquer idade. Muitos 

indivíduos sequer percebem que determinadas lembranças foram criadas, pois as cenas e até os sons 
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evocados pelo cérebro surgem com a mesma nitidez e o mesmo grau de detalhamento das memórias 

reais. 

 

De acordo com alguns neurocientistas, quando a pessoa se recorda de uma sequência de eventos, o 

cérebro reconstrói o passado juntando os “tijolos” de dados, mas somente o ato de acessar as 

lembranças já modifica e distorce a realidade. 

 

Um neurocientista de uma equipe que pesquisa esse assunto afirma que se busca reforçar a ideia de 

que a memória não pode ser considerada um papel carbono, ou seja, de que ela não reproduz 

fielmente um acontecimento. “Nossa esperança é que, ao propor uma explicação neural para o 

processo de geração das falsas memórias, haja aplicações práticas nas cortes de justiça, por 

exemplo”, diz o cientista. “Jurados e magistrados precisam de evidências de que, por mais real que 

aparente ser, um fato recordado por uma testemunha pode não ser verdadeiro. A memória humana 

não é como uma memória de computador, não está certa o tempo todo.” 

 

O neurocientista relatou que quase três quartos dos primeiros 250 americanos que tiveram suas 

condenações penais anuladas graças ao exame de DNA haviam sido vítimas de falso testemunho 

ocular. Um psicólogo entrevistado afirmou que, dependendo de como se conduz uma acareação, ela 

pode confundir a pessoa interrogada. 

  

Correio Braziliense, 26/7/2013 (com adaptações). 

  

Considerando as estruturas linguísticas do texto acima e as ideias nele desenvolvidas, julgue o item a 

seguir. 

  

Infere-se da fala do neurocientista citado no texto que jurados e magistrados não sabem que o 

cérebro humano é capaz de gerar falsas memórias, o que, em outras palavras, significa afirmar que, 

na análise dos fatos, eles se restringem ao parâmetro de distinção entre lembrança verdadeira e 

mentira voluntária das testemunhas. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 
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Questão 114: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Recordar algo nunca ocorrido é comum e pode acontecer com pessoas de qualquer idade. Muitos 

indivíduos sequer percebem que determinadas lembranças foram criadas, pois as cenas e até os sons 

evocados pelo cérebro surgem com a mesma nitidez e o mesmo grau de detalhamento das memórias 

reais. 

 

De acordo com alguns neurocientistas, quando a pessoa se recorda de uma sequência de eventos, o 

cérebro reconstrói o passado juntando os “tijolos” de dados, mas somente o ato de acessar as 

lembranças já modifica e distorce a realidade. 

 

Um neurocientista de uma equipe que pesquisa esse assunto afirma que se busca reforçar a ideia de 

que a memória não pode ser considerada um papel carbono, ou seja, de que ela não reproduz 

fielmente um acontecimento. “Nossa esperança é que, ao propor uma explicação neural para o 

processo de geração das falsas memórias, haja aplicações práticas nas cortes de justiça, por 

exemplo”, diz o cientista. “Jurados e magistrados precisam de evidências de que, por mais real que 

aparente ser, um fato recordado por uma testemunha pode não ser verdadeiro. A memória humana 

não é como uma memória de computador, não está certa o tempo todo.” 

 

O neurocientista relatou que quase três quartos dos primeiros 250 americanos que tiveram suas 

condenações penais anuladas graças ao exame de DNA haviam sido vítimas de falso testemunho 

ocular. Um psicólogo entrevistado afirmou que, dependendo de como se conduz uma acareação, ela 

pode confundir a pessoa interrogada. 

  

Correio Braziliense, 26/7/2013 (com adaptações). 

  

Considerando as estruturas linguísticas do texto acima e as ideias nele desenvolvidas, julgue o item a 

seguir. 
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Com correção gramatical e com mais precisão, a oração “que tiveram suas condenações penais 

anuladas graças ao exame de DNA” (l.11-12) poderia ser estruturada da seguinte forma: cujas 

condenações penais foram anuladas em virtude de contraprova fornecida pelo exame de DNA. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 115: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Nós somos muito parecidos com computadores. O funcionamento dos computadores, como todo 

mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware, literalmente 

“equipamento duro”, e a outra denomina-se software, “equipamento macio”. O hardware é 

constituído por todas as coisas sólidas com que o aparelho é feito. O software é constituído por 

entidades “espirituais” ― símbolos que formam os programas que serão gravados. 

 

Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os nervos do cérebro, os neurônios, 

tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constituído por uma série de programas 

que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito que nos computadores, ficam, na memória, 

símbolos, entidades levíssimas, “espirituais”, sendo o programa mais importante a linguagem. 

 

Um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou no software. Nós também. Quando o 

nosso hardware fica louco, são chamados psiquiatras e neurologistas, que virão, com suas poções 

químicas e bisturis, consertar o que se estragou. Entretanto, quando o problema está no software, 

poções e bisturis não funcionam. Não se conserta um programa com chave de fenda, porque o 

software é feito de símbolos, e somente símbolos podem entrar nele. Assim, para se lidar com o 

software, há que se fazer uso dos símbolos. Por isso, quem trata das perturbações do software 

humano nunca se vale de recursos físicos para tal. Suas ferramentas são palavras, e podem ser de 

poetas, humoristas, palhaços, escritores, gurus, amigos e até mesmo de psicanalistas. 

 

Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora em condições de oferecer uma receita que 

garantirá àqueles que a seguirem à risca saúde mental até o fim dos seus dias. Opte por um software 

modesto. Evite as coisas belas e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware. Cuidado com a 
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música. Brahms e Mahler são especialmente contraindicados. Quanto às leituras, evite aquelas que 

fazem pensar. E, aos domingos, não se esqueça dos programas de auditório. Seguindo essa receita 

você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas, como você cultivou a insensibilidade, você não 

perceberá o quão banal ela é. 

 

Você se aposentará, para, então, realizar os seus sonhos. Infelizmente, entretanto, quando chegar tal 

momento, você já terá esquecido como eles eram. 

 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade. Campinas: Papirus, 1996 (com adaptações). 

  

Com base no texto acima e na norma gramatical, julgue o item. 

 

No primeiro parágrafo, coerentemente com o emprego da oração “como todo mundo sabe” (l.1), que 

expressa uma generalização, poderia ter sido empregado, em vez do ponto final, o sinal de dois-

pontos após a expressão “de duas partes”, seguido da seguinte estrutura: o hardware, literalmente 

“equipamento duro”, e o software, “equipamento macio”. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 116: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Nós somos muito parecidos com computadores. O funcionamento dos computadores, como todo 

mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware, literalmente 

“equipamento duro”, e a outra denomina-se software, “equipamento macio”. O hardware é 

constituído por todas as coisas sólidas com que o aparelho é feito. O software é constituído por 

entidades “espirituais” ― símbolos que formam os programas que serão gravados. 

 

Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os nervos do cérebro, os neurônios, 

tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constituído por uma série de programas 

que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito que nos computadores, ficam, na memória, 

símbolos, entidades levíssimas, “espirituais”, sendo o programa mais importante a linguagem. 
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Um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou no software. Nós também. Quando o 

nosso hardware fica louco, são chamados psiquiatras e neurologistas, que virão, com suas poções 

químicas e bisturis, consertar o que se estragou. Entretanto, quando o problema está no software, 

poções e bisturis não funcionam. Não se conserta um programa com chave de fenda, porque o 

software é feito de símbolos, e somente símbolos podem entrar nele. Assim, para se lidar com o 

software, há que se fazer uso dos símbolos. Por isso, quem trata das perturbações do software 

humano nunca se vale de recursos físicos para tal. Suas ferramentas são palavras, e podem ser de 

poetas, humoristas, palhaços, escritores, gurus, amigos e até mesmo de psicanalistas. 

 

Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora em condições de oferecer uma receita que 

garantirá àqueles que a seguirem à risca saúde mental até o fim dos seus dias. Opte por um software 

modesto. Evite as coisas belas e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware. Cuidado com a 

música. Brahms e Mahler são especialmente contraindicados. Quanto às leituras, evite aquelas que 

fazem pensar. E, aos domingos, não se esqueça dos programas de auditório. Seguindo essa receita 

você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas, como você cultivou a insensibilidade, você não 

perceberá o quão banal ela é. 

 

Você se aposentará, para, então, realizar os seus sonhos. Infelizmente, entretanto, quando chegar tal 

momento, você já terá esquecido como eles eram. 

 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade. Campinas: Papirus, 1996 (com adaptações). 

  

Com base no texto acima e na norma gramatical, julgue o item. 

  

Sem prejuízo da coesão textual, o trecho entre as linhas 2 e 4poderia ser reescrito da seguinte forma: 

O hardware constitui-se dos elementos sólidos do aparelho, e o software, de entidades “espirituais” 

― símbolos que formam os programas gravados. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 
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Questão 117: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Nós somos muito parecidos com computadores. O funcionamento dos computadores, como todo 

mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware, literalmente 

“equipamento duro”, e a outra denomina-se software, “equipamento macio”. O hardware é 

constituído por todas as coisas sólidas com que o aparelho é feito. O software é constituído por 

entidades “espirituais” ― símbolos que formam os programas que serão gravados. 

 

Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os nervos do cérebro, os neurônios, 

tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constituído por uma série de programas 

que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito que nos computadores, ficam, na memória, 

símbolos, entidades levíssimas, “espirituais”, sendo o programa mais importante a linguagem. 

 

Um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou no software. Nós também. Quando o 

nosso hardware fica louco, são chamados psiquiatras e neurologistas, que virão, com suas poções 

químicas e bisturis, consertar o que se estragou. Entretanto, quando o problema está no software, 

poções e bisturis não funcionam. Não se conserta um programa com chave de fenda, porque o 

software é feito de símbolos, e somente símbolos podem entrar nele. Assim, para se lidar com o 

software, há que se fazer uso dos símbolos. Por isso, quem trata das perturbações do software 

humano nunca se vale de recursos físicos para tal. Suas ferramentas são palavras, e podem ser de 

poetas, humoristas, palhaços, escritores, gurus, amigos e até mesmo de psicanalistas. 

 

Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora em condições de oferecer uma receita que 

garantirá àqueles que a seguirem à risca saúde mental até o fim dos seus dias. Opte por um software 

modesto. Evite as coisas belas e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware. Cuidado com a 

música. Brahms e Mahler são especialmente contraindicados. Quanto às leituras, evite aquelas que 

fazem pensar. E, aos domingos, não se esqueça dos programas de auditório. Seguindo essa receita 

você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas, como você cultivou a insensibilidade, você não 

perceberá o quão banal ela é. 

 

Você se aposentará, para, então, realizar os seus sonhos. Infelizmente, entretanto, quando chegar tal 

momento, você já terá esquecido como eles eram. 
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Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade. Campinas: Papirus, 1996 (com adaptações). 

  

Com base no texto acima e na norma gramatical, julgue o item. 

  

O trecho “que virão, com suas poções químicas e bisturis, consertar o que se estragou” (l.9) especifica 

o instrumental utilizado no tratamento e, portanto, restringe as categorias de profissionais que 

devem prestar assistência às pessoas cujo hardware ficou louco. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 118: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Nós somos muito parecidos com computadores. O funcionamento dos computadores, como todo 

mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware, literalmente 

“equipamento duro”, e a outra denomina-se software, “equipamento macio”. O hardware é 

constituído por todas as coisas sólidas com que o aparelho é feito. O software é constituído por 

entidades “espirituais” ― símbolos que formam os programas que serão gravados. 

 

Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os nervos do cérebro, os neurônios, 

tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constituído por uma série de programas 

que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito que nos computadores, ficam, na memória, 

símbolos, entidades levíssimas, “espirituais”, sendo o programa mais importante a linguagem. 

 

Um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou no software. Nós também. Quando o 

nosso hardware fica louco, são chamados psiquiatras e neurologistas, que virão, com suas poções 

químicas e bisturis, consertar o que se estragou. Entretanto, quando o problema está no software, 

poções e bisturis não funcionam. Não se conserta um programa com chave de fenda, porque o 

software é feito de símbolos, e somente símbolos podem entrar nele. Assim, para se lidar com o 

software, há que se fazer uso dos símbolos. Por isso, quem trata das perturbações do software 
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humano nunca se vale de recursos físicos para tal. Suas ferramentas são palavras, e podem ser de 

poetas, humoristas, palhaços, escritores, gurus, amigos e até mesmo de psicanalistas. 

 

Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora em condições de oferecer uma receita que 

garantirá àqueles que a seguirem à risca saúde mental até o fim dos seus dias. Opte por um software 

modesto. Evite as coisas belas e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware. Cuidado com a 

música. Brahms e Mahler são especialmente contraindicados. Quanto às leituras, evite aquelas que 

fazem pensar. E, aos domingos, não se esqueça dos programas de auditório. Seguindo essa receita 

você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas, como você cultivou a insensibilidade, você não 

perceberá o quão banal ela é. 

 

Você se aposentará, para, então, realizar os seus sonhos. Infelizmente, entretanto, quando chegar tal 

momento, você já terá esquecido como eles eram. 

 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade. Campinas: Papirus, 1996 (com adaptações). 

  

Com base no texto acima e na norma gramatical, julgue o item. 

  

Respeitando-se os princípios de coesão textual e as regras semântico-sintáticas, o trecho “uma 

receita que garantirá àqueles que a seguirem à risca saúde mental até o fim dos seus dias” (l.14-15) 

poderia ser expresso da seguinte forma: uma receita que, até o fim dos seus dias, irá garantir saúde 

mental aos que a seguirem à risca. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 

 

 

Questão 119: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto:  

Nós somos muito parecidos com computadores. O funcionamento dos computadores, como todo 

mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware, literalmente 

“equipamento duro”, e a outra denomina-se software, “equipamento macio”. O hardware é 
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constituído por todas as coisas sólidas com que o aparelho é feito. O software é constituído por 

entidades “espirituais” ― símbolos que formam os programas que serão gravados. 

 

Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os nervos do cérebro, os neurônios, 

tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constituído por uma série de programas 

que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito que nos computadores, ficam, na memória, 

símbolos, entidades levíssimas, “espirituais”, sendo o programa mais importante a linguagem. 

 

Um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou no software. Nós também. Quando o 

nosso hardware fica louco, são chamados psiquiatras e neurologistas, que virão, com suas poções 

químicas e bisturis, consertar o que se estragou. Entretanto, quando o problema está no software, 

poções e bisturis não funcionam. Não se conserta um programa com chave de fenda, porque o 

software é feito de símbolos, e somente símbolos podem entrar nele. Assim, para se lidar com o 

software, há que se fazer uso dos símbolos. Por isso, quem trata das perturbações do software 

humano nunca se vale de recursos físicos para tal. Suas ferramentas são palavras, e podem ser de 

poetas, humoristas, palhaços, escritores, gurus, amigos e até mesmo de psicanalistas. 

 

Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora em condições de oferecer uma receita que 

garantirá àqueles que a seguirem à risca saúde mental até o fim dos seus dias. Opte por um software 

modesto. Evite as coisas belas e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware. Cuidado com a 

música. Brahms e Mahler são especialmente contraindicados. Quanto às leituras, evite aquelas que 

fazem pensar. E, aos domingos, não se esqueça dos programas de auditório. Seguindo essa receita 

você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas, como você cultivou a insensibilidade, você não 

perceberá o quão banal ela é. 

 

Você se aposentará, para, então, realizar os seus sonhos. Infelizmente, entretanto, quando chegar tal 

momento, você já terá esquecido como eles eram. 

 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade. Campinas: Papirus, 1996 (com adaptações). 

  

Com base no texto acima e na norma gramatical, julgue o item. 
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Na linha 18, iniciado pelo conector “Mas”, o autor argumenta, por meio de uma relação sintática não 

só de oposição, mas também de causa e efeito, que a lógica em que se baseia a receita torna inócuo 

um dos efeitos de seu uso, não se abstendo o autor, entretanto, de apresentar, no último período, o 

que, no contexto, corresponderia ao efeito colateral do uso contínuo da receita. 

(          ) Certo 

(          ) Errado 
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Gabarito 
 

1) Certo 2) A 3) Errado 4) Errado 5) Errado 

6) Errado 7) Errado 8) Certo 9) Certo 10) Errado 

 11) Errado 12) Errado 13) E 14) Errado 15) Certo 

16) Errado 17) A 18) Certo 19) Errado 20) A 

21) B 22) E 23) Certo 24) Certo 25) E 

26) Errado 27) Errado 28) Errado 29) C 30) B 

31) C 32) C 33) E 34) A 35) D 

36) A 37) D 38) B 39) A 40) D 

41) E 42) B 43) Errado 44) Certo 45) Errado 

46) Certo 47) Errado 48) Certo 49) Certo 50) Errado 

51) Errado 52) Certo 53) Errado 54) Errado 55) Certo 

56) Certo 57) Errado 58) E 59) B 60) C 

61) D  62) D 63) B  64) E 65) A 

66) A 67) Certo  68) D 69) E 70) C 

71) Errado  72) Certo  73) B 74) C 75) D 

76) B 77) Errado 78) Errado 79) Errado 80) Certo 

81) Errado  82) Certo 83) Errado  84) Certo 85) Certo  

86) Errado 87) Errado 88) Certo 89) Certo 90) Certo 

91) Certo 92) Certo 93) Errado 94) Errado 95) Certo 

96) Certo 97) Certo 98) Errado  99) Errado  100) Certo 

101) Certo  102) Certo 103) Errado  104) Errado 105) Errado 

106) Errado  107) Errado 108) Errado 109) Certo 110) Certo 

111) Errado 112) Errado  113) Errado 114) Certo  115) Certo 

116) Certo 117) Errado 118) Errado 119) Certo  

     

 


