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PORTUGUÊS 
 

Questão 1: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Sintaxe 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Cada um fala como quer, ou como pode, ou como acha que pode. Ainda ontem me 

divertiu este trechinho de crônica do escritor mineiro Humberto Werneck, de seu 

livro Esse inferno vai acabar: 

 

“− Meu cabelo está pendoando – anuncia a prima, apalpando as melenas. 

 

Tenho anos, décadas de Solange, mas confesso que ela, com o seu solangês, às 

vezes me pega desprevenido. 

 

− Seu cabelo está o quê? 

 

− Pendoando – insiste ela, e, com a paciência de quem explica algo elementar a um 

total ignorante, traduz: 

 

− Bifurcando nas extremidades. 

 

É assim a Solange, criatura para a qual ninguém morre, mas falece, e, quando 

sobrevém esse infausto acontecimento, tem seu corpo acondicionado num 

ataúde, num esquife, num féretro, para ser inumado em alguma necrópole, ou, 

mais recentemente, incinerado em crematório. Cabelo de gente assim não se 

torna vulgarmente quebradiço: pendoa.” 
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Isso me fez lembrar uma visita que recebemos em casa, eu ainda menino. Amigas 

da família, mãe e filha adolescente vieram tomar um lanche conosco. D. Glorinha, 

a mãe, achava meu pai um homem intelectualizado e caprichava no vocabulário. A 

certa altura pediu ela a mim, que estava sentado numa extremidade da mesa: 

 

− Querido, pode alcançar-me uma côdea desse pão? 

 

− Por falta de preparo linguístico não sabia como atender a seu pedido. Socorreu-

me a filha adolescente: 

 

− Ela quer uma casquinha do pão. Ela fala sempre assim na casa dos outros. 

 

− A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a filha 

com reprovação, isto é, dardejou-a com olhos censórios. 

 

Veja-se, para concluir, mais um trechinho do Werneck: 

 

“Você pode achar que estou sendo implicante, metido a policiar a linguagem 

alheia. Brasileiro é assim mesmo, adora embonitar a conversa para impressionar 

os outros. Sei disso. Eu próprio já andei escrevendo sobre o que chamei de 

ruibarbosismo: o uso de palavreado rebarbativo como forma de, numa discussão, 

reduzir ao silêncio o interlocutor ignaro. Uma espécie de gás paralisante verbal.” 

(Cândido Barbosa Filho, inédito) 

  

Por falta de preparo linguístico não sabia como atender a seu pedido. 

 

Caso se dê uma nova redação à frase acima, iniciando-se por Não sabia como 

atender a seu pedido, a complementação que não traz prejuízo para o sentido e a 

correção é: 

 a) mesmo porque não teria preparo linguístico. 

 b) haja visto minha despreparação linguística. 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 c) tendo em mira minha despreparação linguística. 

 d) em razão de meu despreparo linguístico. 

 e) não obstante meu despreparo na linguística. 

 

 

Questão 2: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Sintaxe 

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Confiar e desconfiar 

  

Desconfiar é bom e não custa nada − é o que diz o senso comum, valorizando 

tanto a cautela como a usura. Mas eu acho que desconfiar custa, sim, e às vezes 

custa demais. A desconfiança costuma ficar bem no meio do caminho da aventura, 

da iniciativa, da descoberta, atravancando a passagem e impedindo − quem sabe? 

− uma experiência essencial. 

 

Por desconfiar deixamos de arriscar, permitindo que a prudência nos imobilize; 

por cautela, calamo-nos, não damos o passo, desviamos o olhar. Depois, ficamos 

ruminando sobre o que teremos perdido, por não ousar. 

 

O senso comum também diz que é melhor nos arrependermos do que fizemos do 

que lamentarmos o que deixamos de fazer. Como se vê, a sabedoria popular 

também hesita, e se contradiz. Mas nesse capítulo da desconfiança eu arrisco: 

quando confiar é mais perigoso e mais difícil, parece-me valer a pena. Falo da 

confiança marcada pela positividade, pela esperança, pelo crédito, não pela mera 

credulidade. Mesmo quando o confiante se vê malogrado, a confiança terá valido 

o tempo que durou, a qualidade da aposta que perdeu. O desconfiado pode até 

contar vantagem, cantando alto: − Eu não falei? Mas ao dizer isso, com os pés 

chumbados no chão da cautela temerosa, o desconfiado lembra apenas a estátua 
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do navegante que foi ao mar e voltou consagrado. As estátuas, como se sabe, não 

viajam nunca, apenas podem celebrar os grandes e ousados descobridores. 

 

“Confiar, desconfiando” é outra pérola do senso comum. Não gosto dessa 

orientação conciliatória, que manda ganhar abraçando ambas as opções. Confie, 

quando for esse o verdadeiro e radical desafio. 

  

(Ascendino Salles, inédito) 

 

É preciso corrigir a má estruturação da seguinte frase: 

 a) Prefiro arrepender-me pelo que ousei − e confesso que ousei muito pouco − a 

lamentar-me pelo excesso de cautela. 

 b) É fato que a sabedoria popular, como tantas vezes se manifesta em expressivos 

provérbios, nem por isso fica livre dos paradoxos. 

 c) É de fato muito difícil, em nosso mundo cheio de problemas, pedir a alguém que 

deposite toda a confiança em alguma coisa. 

 d) É penoso termos de suportar o canto de vitória que os desconfiados sempre 

entoam enquanto sofremos por haver confiado. 

 e) Ao final do texto, considera-se a hipótese de que é um grande desafio tornar 

inabalável a confiança no que de fato acreditamos. 

 

 

Questão 3: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Sintaxe 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

Ainda aluna de medicina, Nise da Silveira se horrorizou ao ver o professor abrir 

com um bisturi o corpo de uma jia e deixar à mostra, pulsando, seu pequenino 

coração. 
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Esse fato define a mulher que iria revolucionar o tratamento da esquizofrenia e 

pôr em questão alguns dogmas estéticos em vigor mesmo entre artistas 

antiacadêmicos e críticos de arte. 

  

A mesma sensibilidade à flor da pele que a fez deixar, horrorizada, a aula de 

anatomia, levou-a a se opor ao tratamento da esquizofrenia em voga na época em 

que se formou: o choque elétrico, o choque insulínico, o choque de colabiosol e, 

pior do que tudo, a lobotomia, que consistia em secionar uma parte do cérebro do 

paciente. Tomou-se de revolta contra tais procedimentos, negando-se a aplicá-los 

nos doentes a ela confiados. Foi então que o diretor do hospital, seu amigo, disse-

lhe que não poderia mantê-la no emprego, a não ser em outra atividade que não 

envolvesse o tratamento médico. − Mas qual?, perguntou ela. − Na terapia 

ocupacional, respondeu-lhe o diretor. 

  

A terapia ocupacional, naquela época, consistia em pôr os internados para lavar os 

banheiros, varrer os quartos e arrumar as camas. Nise aceitou a proposta e, em 

pouco tempo, em lugar de faxina, os pacientes trabalhavam em ateliês 

improvisados, pintando, desenhando, fazendo modelagem com argila e 

encadernando livros. Desses ateliês saíram alguns dos artistas mais criativos da 

arte brasileira, cujas obras passaram a constituir o hoje famosíssimo Museu de 

Imagens do Inconsciente do Centro Psiquiátrico Nacional, situado no Engenho de 

Dentro, no Rio. 

  

É que sua visão da doença mental diferia da aceita por seus companheiros 

psiquiatras. Enquanto, para estes, a loucura era um processo progressivo de 

degenerescência cerebral, que só se poderia retardar com a intervenção direta no 

cérebro, ela via de outro modo, confiando que o trabalho criativo e a expressão 

artística contribuiriam para dar ordem e equilíbrio ao mundo subjetivo e afetivo 

tumultuado pela doença. 
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Por isso mesmo acredito que o elemento fundamental das realizações e das 

concepções de Nise da Silveira era o afeto, o afeto pelo outro. Foi por não 

suportar o sofrimento imposto aos pacientes pelos choques que ela buscou e 

inventou outro caminho, no qual, em vez de ser vítima da truculência médica, o 

doente se tornou sujeito criador, personalidade livre capaz de criar um universo 

mágico em que os problemas insolúveis arrefeciam. 

  

(Adaptado de: GULLAR, Ferreira. A Cura pelo Afeto. Resmungos, São Paulo: 

Imprensa Oficial, 2007) 

  

O segmento que explicita a causa de um acontecimento anterior é: 

 a) ... que ela buscou e inventou outro caminho... (6o parágrafo) 

 b) É que sua visão da doença mental diferia da aceita por seus companheiros 

psiquiatras. (5o parágrafo) 

 c) ... que o elemento fundamental das realizações e das concepções de Nise da 

Silveira era o afeto... (6o parágrafo) 

 d) Desses ateliês saíram alguns dos artistas mais criativos da arte brasileira... (4o 

parágrafo) 

 e) ... fazendo modelagem com argila e encadernando livros. (4o parágrafo) 

 

 

Questão 4: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Sintaxe 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

Ainda aluna de medicina, Nise da Silveira se horrorizou ao ver o professor abrir 

com um bisturi o corpo de uma jia e deixar à mostra, pulsando, seu pequenino 

coração. 
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Esse fato define a mulher que iria revolucionar o tratamento da esquizofrenia e 

pôr em questão alguns dogmas estéticos em vigor mesmo entre artistas 

antiacadêmicos e críticos de arte. 

  

A mesma sensibilidade à flor da pele que a fez deixar, horrorizada, a aula de 

anatomia, levou-a a se opor ao tratamento da esquizofrenia em voga na época em 

que se formou: o choque elétrico, o choque insulínico, o choque de colabiosol e, 

pior do que tudo, a lobotomia, que consistia em secionar uma parte do cérebro do 

paciente. Tomou-se de revolta contra tais procedimentos, negando-se a aplicá-los 

nos doentes a ela confiados. Foi então que o diretor do hospital, seu amigo, disse-

lhe que não poderia mantê-la no emprego, a não ser em outra atividade que não 

envolvesse o tratamento médico. − Mas qual?, perguntou ela. − Na terapia 

ocupacional, respondeu-lhe o diretor. 

  

A terapia ocupacional, naquela época, consistia em pôr os internados para lavar os 

banheiros, varrer os quartos e arrumar as camas. Nise aceitou a proposta e, em 

pouco tempo, em lugar de faxina, os pacientes trabalhavam em ateliês 

improvisados, pintando, desenhando, fazendo modelagem com argila e 

encadernando livros. Desses ateliês saíram alguns dos artistas mais criativos da 

arte brasileira, cujas obras passaram a constituir o hoje famosíssimo Museu de 

Imagens do Inconsciente do Centro Psiquiátrico Nacional, situado no Engenho de 

Dentro, no Rio. 

  

É que sua visão da doença mental diferia da aceita por seus companheiros 

psiquiatras. Enquanto, para estes, a loucura era um processo progressivo de 

degenerescência cerebral, que só se poderia retardar com a intervenção direta no 

cérebro, ela via de outro modo, confiando que o trabalho criativo e a expressão 

artística contribuiriam para dar ordem e equilíbrio ao mundo subjetivo e afetivo 

tumultuado pela doença. 
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Por isso mesmo acredito que o elemento fundamental das realizações e das 

concepções de Nise da Silveira era o afeto, o afeto pelo outro. Foi por não 

suportar o sofrimento imposto aos pacientes pelos choques que ela buscou e 

inventou outro caminho, no qual, em vez de ser vítima da truculência médica, o 

doente se tornou sujeito criador, personalidade livre capaz de criar um universo 

mágico em que os problemas insolúveis arrefeciam. 

  

(Adaptado de: GULLAR, Ferreira. A Cura pelo Afeto. Resmungos, São Paulo: 

Imprensa Oficial, 2007) 

  

Ainda aluna de medicina, Nise da Silveira se horrorizou ao ver o professor abrir 

com um bisturi o corpo de uma jia e deixar à mostra, pulsando, seu pequenino 

coração. 

  

Uma redação alternativa para a frase acima, mantendo-se a correção gramatical e, 

em linhas gerais, o sentido original, está em: 

 a) Ao ver o professor, que abria com um bisturi o corpo de uma jia, a ponto de 

deixar à mostra seu pequenino coração, Nise da Silveira horrorizou-se ainda por 

ser aluna de medicina. 

 b) Sendo ainda aluna de medicina, Nise da Silveira horrorizou-se, de modo a ver o 

professor abrir, com um bisturi, pulsando, o corpo de uma jia, e deixar à mostra 

seu pequenino coração. 

 c) Ainda quando era aluna de medicina, Nise da Silveira se horrorizou, posto que 

visse o professor abrir, com um bisturi, o corpo de uma jia, deixando exposto seu 

pequenino coração. 

 d) Enquanto ainda era aluna de medicina, Nise da Silveira horrorizou-se quando 

viu o corpo de uma jia ser aberto pelo professor, com um bisturi, deixando à 

mostra seu pequenino coração pulsante. 

 e) Quando visse o professor abrir com um bisturi o corpo de uma jia, de maneira a 

expor seu pequenino coração pulsante, Nise da Silveira, enquanto ainda fora 

aluna de medicina, horrorizou-se. 
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Questão 5: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Sintaxe 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

Ainda aluna de medicina, Nise da Silveira se horrorizou ao ver o professor abrir 

com um bisturi o corpo de uma jia e deixar à mostra, pulsando, seu pequenino 

coração. 

  

Esse fato define a mulher que iria revolucionar o tratamento da esquizofrenia e 

pôr em questão alguns dogmas estéticos em vigor mesmo entre artistas 

antiacadêmicos e críticos de arte. 

  

A mesma sensibilidade à flor da pele que a fez deixar, horrorizada, a aula de 

anatomia, levou-a a se opor ao tratamento da esquizofrenia em voga na época em 

que se formou: o choque elétrico, o choque insulínico, o choque de colabiosol e, 

pior do que tudo, a lobotomia, que consistia em secionar uma parte do cérebro do 

paciente. Tomou-se de revolta contra tais procedimentos, negando-se a aplicá-los 

nos doentes a ela confiados. Foi então que o diretor do hospital, seu amigo, disse-

lhe que não poderia mantê-la no emprego, a não ser em outra atividade que não 

envolvesse o tratamento médico. − Mas qual?, perguntou ela. − Na terapia 

ocupacional, respondeu-lhe o diretor. 

  

A terapia ocupacional, naquela época, consistia em pôr os internados para lavar os 

banheiros, varrer os quartos e arrumar as camas. Nise aceitou a proposta e, em 

pouco tempo, em lugar de faxina, os pacientes trabalhavam em ateliês 

improvisados, pintando, desenhando, fazendo modelagem com argila e 

encadernando livros. Desses ateliês saíram alguns dos artistas mais criativos da 

arte brasileira, cujas obras passaram a constituir o hoje famosíssimo Museu de 
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Imagens do Inconsciente do Centro Psiquiátrico Nacional, situado no Engenho de 

Dentro, no Rio. 

  

É que sua visão da doença mental diferia da aceita por seus companheiros 

psiquiatras. Enquanto, para estes, a loucura era um processo progressivo de 

degenerescência cerebral, que só se poderia retardar com a intervenção direta no 

cérebro, ela via de outro modo, confiando que o trabalho criativo e a expressão 

artística contribuiriam para dar ordem e equilíbrio ao mundo subjetivo e afetivo 

tumultuado pela doença. 

  

Por isso mesmo acredito que o elemento fundamental das realizações e das 

concepções de Nise da Silveira era o afeto, o afeto pelo outro. Foi por não 

suportar o sofrimento imposto aos pacientes pelos choques que ela buscou e 

inventou outro caminho, no qual, em vez de ser vítima da truculência médica, o 

doente se tornou sujeito criador, personalidade livre capaz de criar um universo 

mágico em que os problemas insolúveis arrefeciam. 

  

(Adaptado de: GULLAR, Ferreira. A Cura pelo Afeto. Resmungos, São Paulo: 

Imprensa Oficial, 2007) 

  

Desses ateliês saíram alguns dos artistas mais criativos... 

  

O segmento cujo verbo possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento do 

grifado acima é: 

 a) ...sua visão da doença mental diferia da aceita por seus companheiros... 

 b) ... em que os problemas insolúveis arrefeciam. 

 c) ... a loucura era um processo progressivo de degenerescência... 

 d) ... e inventou outro caminho... 

 e) ... o doente se tornou sujeito criador, personalidade livre... 
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Questão 6: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Sintaxe 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

O MAQUINISTA empurra a manopla do acelerador. O trem cargueiro começa a 

avançar pelos vastos e desertos prados do Cazaquistão, deixando para trás a 

fronteira com a China. 

  

O trem segue mais ou menos o mesmo percurso da lendária Rota da Seda, antigo 

caminho que ligava a China à Europa e era usado para o transporte de especiarias, 

pedras preciosas e, evidentemente, seda, até cair em desuso, seis séculos atrás. 

  

Hoje, a rota está sendo retomada para transportar uma carga igualmente 

preciosa: laptops e acessórios de informática fabricados na China e enviados por 

trem expresso para Londres, Paris, Berlim e Roma. 

  

A Rota da Seda nunca foi uma rota única, mas sim uma teia de caminhos trilhados 

por caravanas de camelos e cavalos a partir de 120 a.C., quando Xi'an − cidade do 

centro-oeste chinês, mais conhecida por seus guerreiros de terracota − era a 

capital da China. 

  

As caravanas começavam cruzando os desertos do oeste da China, viajavam por 

cordilheiras que acompanham as fronteiras ocidentais chinesas e então 

percorriam as pouco povoadas estepes da Ásia Central até o mar Cáspio e além. 

  

Esses caminhos floresceram durante os primórdios da Idade Média. Mas, à 

medida que a navegação marítima se expandiu e que o centro político da China se 

deslocou para Pequim, a atividade econômica do país migrou na direção da costa. 
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Hoje, a geografia econômica está mudando outra vez. Os custos trabalhistas nas 

cidades do leste da China dispararam na última década. Por isso as indústrias 

estão transferindo sua produção para o interior do país. 

  

O envio de produtos por caminhão das fábricas do interior para os portos de 

Shenzhen ou Xangai − e de lá por navios que contornam a Índia e cruzam o canal 

de Suez − é algo que leva cinco semanas. O trem da Rota da Seda reduz esse 

tempo para três semanas. A rota marítima ainda é mais barata do que o trem, mas 

o custo do tempo agregado por mar é considerável. 

  

Inicialmente, a experiência foi realizada nos meses de verão, mas agora algumas 

empresas planejam usar o frete ferroviário no próximo inverno boreal. Para isso 

adotam complexas providências para proteger a carga das temperaturas que 

podem atingir 40 °C negativos. 

  

(Adaptado de: www1.folhauol.com.br/FSP/newyorktimes/122473 

  

Afirma-se corretamente: 

 a) Sem prejuízo para a correção e o sentido original, uma vírgula pode ser inserida 

imediatamente após cordilheiras (quinto parágrafo). 

 b) O segmento isolado por travessões, no quarto parágrafo, assinala uma ressalva 

ao que se afirmou antes. 

 c) No terceiro parágrafo, os dois-pontos introduzem um esclarecimento acerca 

do que se afirmou antes. 

 d) Haverá prejuízo para a correção e o sentido original ao se inserir uma vírgula 

imediatamente após isso (sétimo parágrafo). 

 e) Sem prejuízo para a correção e o sentido original, no segmento que podem 

atingir 40 °C negativos (último parágrafo), o elemento grifado pode ser 

substituído por “onde”. 
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Questão 7: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Sintaxe 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

O MAQUINISTA empurra a manopla do acelerador. O trem cargueiro começa a 

avançar pelos vastos e desertos prados do Cazaquistão, deixando para trás a 

fronteira com a China. 

  

O trem segue mais ou menos o mesmo percurso da lendária Rota da Seda, antigo 

caminho que ligava a China à Europa e era usado para o transporte de especiarias, 

pedras preciosas e, evidentemente, seda, até cair em desuso, seis séculos atrás. 

  

Hoje, a rota está sendo retomada para transportar uma carga igualmente 

preciosa: laptops e acessórios de informática fabricados na China e enviados por 

trem expresso para Londres, Paris, Berlim e Roma. 

  

A Rota da Seda nunca foi uma rota única, mas sim uma teia de caminhos trilhados 

por caravanas de camelos e cavalos a partir de 120 a.C., quando Xi'an − cidade do 

centro-oeste chinês, mais conhecida por seus guerreiros de terracota − era a 

capital da China. 

  

As caravanas começavam cruzando os desertos do oeste da China, viajavam por 

cordilheiras que acompanham as fronteiras ocidentais chinesas e então 

percorriam as pouco povoadas estepes da Ásia Central até o mar Cáspio e além. 

  

Esses caminhos floresceram durante os primórdios da Idade Média. Mas, à 

medida que a navegação marítima se expandiu e que o centro político da China se 

deslocou para Pequim, a atividade econômica do país migrou na direção da costa. 

  



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Hoje, a geografia econômica está mudando outra vez. Os custos trabalhistas nas 

cidades do leste da China dispararam na última década. Por isso as indústrias 

estão transferindo sua produção para o interior do país. 

  

O envio de produtos por caminhão das fábricas do interior para os portos de 

Shenzhen ou Xangai − e de lá por navios que contornam a Índia e cruzam o canal 

de Suez − é algo que leva cinco semanas. O trem da Rota da Seda reduz esse 

tempo para três semanas. A rota marítima ainda é mais barata do que o trem, mas 

o custo do tempo agregado por mar é considerável. 

  

Inicialmente, a experiência foi realizada nos meses de verão, mas agora algumas 

empresas planejam usar o frete ferroviário no próximo inverno boreal. Para isso 

adotam complexas providências para proteger a carga das temperaturas que 

podem atingir 40 °C negativos. 

  

(Adaptado de: www1.folhauol.com.br/FSP/newyorktimes/122473) 

  

... que acompanham as fronteiras ocidentais chinesas... 

  

O verbo que, no contexto, exige o mesmo tipo de complemento que o da frase 

acima está em: 

 a) A Rota da Seda nunca foi uma rota única... 

 b) Esses caminhos floresceram durante os primórdios da Idade Média. 

 c) ... viajavam por cordilheiras... 

 d) ... até cair em desuso, seis séculos atrás. 

 e) O maquinista empurra a manopla do acelerador. 

 

 

Questão 8: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Sintaxe 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 
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Se um cachorro “pensa” ou não, “tem consciência” ou não, isso depende da 

definição escolhida. Algumas pessoas não atribuirão “consciência” a criatura 

alguma que não seja capaz de abstrair um conceito geral com base em fatos 

particulares e, a partir daí, aplicar o aparato da lógica formal de modo a fazer 

inferências para além desses fatos. Outros conferem “consciência” a criaturas que 

reconhecem seus parentes consanguíneos e se recordam de locais prévios 

relacionados a situações de perigo ou de prazer. Pelo primeiro critério, os cães 

não têm consciência; pelo segundo, têm. Mas os cães permanecem sendo cães e 

sentindo aquilo que sentem, sem levar em consideração os rótulos escolhidos por 

nós. 

 

No contexto dos esforços internacionais para conservar a biodiversidade, essa 

questão assume uma importância central, uma vez que o argumento clássico 

sobre os motivos pelos quais uma criatura supostamente decente e moral como o 

Homo sapiens pode maltratar e até mesmo exterminar outras espécies se assenta 

sobre uma posição extrema num continuum. A tradição cartesiana, formulada 

explicitamente no século XVII, mas presente, sem dúvida, numa forma “popular” 

ou em outras versões, ao longo de toda história humana, sustenta que os outros 

animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e que apenas 

os homens gozam de “consciência”, não importa como ela seja definida. Nas 

versões radicais dessa teoria, até mesmo a dor e o sofrimento manifestos de 

outros mamíferos (tão palpáveis para nós, e da maneira mais visceral, uma vez que 

as expressões vocais e faciais desses parentes evolutivos próximos são 

semelhantes às nossas próprias reações aos mesmos estímulos) nada mais 

sinalizam do que uma resposta automática sem nenhuma representação interna 

em termos de sentimento − porque os outros animais não têm consciência 

alguma. Assim, levando adiante esse argumento, poderíamos nos preocupar com a 

extinção em função de outras razões, mas não em virtude de alguma espécie de 

dor ou sofrimento associado a essas mortes inevitáveis. 

 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Não acredito que muitas pessoas sustentem nos dias de hoje uma versão tão forte 

da posição cartesiana, mas a tradição de se considerar os animais “inferiores” 

como “menos capazes de sentir” certamente persiste como um paliativo que ajuda 

a justificar nossa rapacidade − do mesmo modo como os nossos ancestrais 

racistas argumentavam que os “insensíveis” índios eram incapazes de 

experimentar alguma forma de dor conceitual ou filosófica pela perda de seu 

ambiente ou modo de vida (desde que os territórios reservados suprissem suas 

necessidades corporais de alimento e segurança), e que os “primitivos” africanos 

não lamentariam a terra natal e a família abandonadas à força uma vez que a 

escravidão lhes assegurasse a sobrevivência do ponto de vista físico. 

 

(Adaptado de: Stephen Jay Gould. A montanha de moluscos de 

Leonardo da Vinci. Trad. de Rejane Rubino. S.Paulo: Cia. das Letras, 2003. p.465-

6) 

  

Algumas pessoas não atribuirão “consciência” a criatura alguma... 

 

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está 

em: 

 a) ... e que os “primitivos” africanos não lamentariam a terra natal e a família 

abandonadas à força... 

 b) ... essa questão assume uma importância central... 

 c) ... as expressões vocais e faciais desses parentes evolutivos próximos são 

semelhantes às nossas próprias reações... 

 d) ... isso depende da definição escolhida. 

 e) ... uma vez que a escravidão lhes assegurasse a sobrevivência do ponto de vista 

físico. 

 

 

Questão 9: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015 

Assunto: Sintaxe 
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Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam 

durante a maior parte do tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio 

que ela não seja realística, e com frequência, no decorrer de seus mais de 

quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além 

disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum 

momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente 

os custos exorbitantes da ópera. Por que, então, tanta gente gosta dela de 

maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever sobre 

ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma 

nova produção ou ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse 

fugaz privilégio? E por que a ópera é a única forma de música erudita que ainda 

desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no último 

século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, 

secou até se reduzir a um débil gotejar? 

 

Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo 

em que a ópera se tornou no início do século XXI. No que se segue teremos muito 

a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as maneiras em que a ópera se 

desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa ênfase 

será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências 

no mundo inteiro. Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais 

populares e duradouras foram quase sempre escritas num distante passado 

europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja significância em nossa 

vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física, 

emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê. 

 

(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos 

quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015, p. 21-22) 
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A frase em que o segmento destacado expressa uma circunstância restritiva é: 

 a) (linhas 1 e 2) Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística. [...] 

 b) (linha 3) Além disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se 

assistir. 

 c) (linhas 3 e 4) Em nenhum momento da história a sociedade, como um todo, 

conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. 

 d) (linha 9) Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia [...] 

 e) (linhas 12 e 13) Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais 

populares e duradouras foram quase sempre escritas num distante passado 

europeu. 

 

 

Questão 10: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Função sintática dos pronomes 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

No texto abaixo, Graciliano Ramos narra seu encontro com Nise da Silveira. 

  

Chamaram-me da porta: uma das mulheres recolhidas à sala 4 desejava falar 

comigo. Estranhei. Quem seria? E onde ficava a sala 4? Um sujeito conduziu-me ao 

fim da plataforma, subiu o corrimão e daí, com agilidade forte, galgou uma janela. 

Esteve alguns minutos conversando, gesticulando, pulou no chão e convidou-me a 

substituí-lo. Que? Trepar-me àquelas alturas, com tamancos? 

  

Examinei a distância, receoso, descalcei-me, resolvi tentar a difícil acrobacia. A 

desconhecida amiga exigia de mim um sacrifício; a perna, estragada na operação, 

movia-se lenta e perra; se me desequilibrasse, iria esborrachar-me no pavimento 

inferior. Não houve desastre. Numa passada larga, atingi o vão da janela; agarrei-

me aos varões de ferro, olhei o exterior, zonzo, sem perceber direito por que me 
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achava ali. Uma voz chegou-me, fraca, mas no primeiro instante não atinei com a 

pessoa que falava. Enxerguei o pátio, o vestíbulo, a escada já vista no dia anterior. 

No patamar, abaixo de meu observatório, uma cortina de lona ocultava a Praça 

Vermelha. Junto, à direita, além de uma grade larga, distingui afinal uma senhora 

pálida e magra, de olhos fixos, arregalados. O rosto moço revelava fadiga, aos 

cabelos negros misturavam-se alguns fios grisalhos. Referiu-se a Maceió, 

apresentou-se: 

  

− Nise da Silveira. 

  

Noutro lugar o encontro me daria prazer. O que senti foi surpresa, lamentei ver 

minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do hospital, dos seus 

queridos loucos. Sabia-a culta e boa, Rachel de Queiroz me afirmara a grandeza 

moral daquela pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, como a 

escusar-se de tomar espaço. Nunca me havia aparecido criatura mais simpática. O 

marido, também médico, era meu velho conhecido Mário Magalhães. Pedi notícias 

dele: estava em liberdade. E calei-me, num vivo constrangimento. 

  

De pijama, sem sapatos, seguro à verga preta, achei-me ridículo e vazio; 

certamente causava impressão muito infeliz. Nise, acanhada, tinha um sorriso 

doce, fitava-me os bugalhos enormes, e isto me agravava a perturbação, 

magnetizava-me. Balbuciou imprecisões, guardou silêncio, provavelmente se 

arrependeu de me haver convidado para deixar-me assim confuso. 

  

(RAMOS, Graciliano, Memórias do Cárcere, vol. 1. São Paulo, Record, 1996, p. 340 

e 341) 

  

... lamentei ver minha conterrânea... / ... atingi o vão da janela... / ... aos cabelos 

negros misturavam-se alguns fios grisalhos. 
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Fazendo-se as alterações necessárias, os segmentos grifados podem ser 

substituídos, respectivamente, pelos seguintes pronomes: 

 a) -la − -lo − -lhe 

 b) -a − -la − -os 

 c) -la − -o − -lhes 

 d) -a − -o − -lhes 

 e) -la − -lo − -los 

 

 

Questão 11: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Colocação pronominal (sintaxe) 

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Confiar e desconfiar 

  

Desconfiar é bom e não custa nada − é o que diz o senso comum, valorizando 

tanto a cautela como a usura. Mas eu acho que desconfiar custa, sim, e às vezes 

custa demais. A desconfiança costuma ficar bem no meio do caminho da aventura, 

da iniciativa, da descoberta, atravancando a passagem e impedindo − quem sabe? 

− uma experiência essencial. 

 

Por desconfiar deixamos de arriscar, permitindo que a prudência nos imobilize; 

por cautela, calamo-nos, não damos o passo, desviamos o olhar. Depois, ficamos 

ruminando sobre o que teremos perdido, por não ousar. 

 

O senso comum também diz que é melhor nos arrependermos do que fizemos do 

que lamentarmos o que deixamos de fazer. Como se vê, a sabedoria popular 

também hesita, e se contradiz. Mas nesse capítulo da desconfiança eu arrisco: 

quando confiar é mais perigoso e mais difícil, parece-me valer a pena. Falo da 

confiança marcada pela positividade, pela esperança, pelo crédito, não pela mera 

credulidade. Mesmo quando o confiante se vê malogrado, a confiança terá valido 
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o tempo que durou, a qualidade da aposta que perdeu. O desconfiado pode até 

contar vantagem, cantando alto: − Eu não falei? Mas ao dizer isso, com os pés 

chumbados no chão da cautela temerosa, o desconfiado lembra apenas a estátua 

do navegante que foi ao mar e voltou consagrado. As estátuas, como se sabe, não 

viajam nunca, apenas podem celebrar os grandes e ousados descobridores. 

 

“Confiar, desconfiando” é outra pérola do senso comum. Não gosto dessa 

orientação conciliatória, que manda ganhar abraçando ambas as opções. Confie, 

quando for esse o verdadeiro e radical desafio. 

  

(Ascendino Salles, inédito) 

 

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto: 

 a) Ao contrário da maioria, onde se prefere desconfiar do que confiar, o autor do 

texto preferiu ficar com esta, expondo seus argumentos. 

 b) Desconfiar é para muitos preferível do que confiar, pois lhes parecem que a 

confiança requer ingenuidade, em vez da necessária cautela. 

 c) A desconfiança é normalmente valorizada, se associada à prudência, mas há 

quem veja nela um entrave para a criação mais ousada. 

 d) Quem deseja tomar iniciativa e efetuar criações, não pode prender-se a 

desconfiança, em cuja reverte em paralisia o que devia ser ação. 

 e) Ser ousado para criar com liberdade requer de que a desconfiança não venha 

bloquear nosso caminho, ou mesmo chegar a paralisá-lo. 

 

 

Questão 12: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Colocação pronominal (sintaxe) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

No texto abaixo, Graciliano Ramos narra seu encontro com Nise da Silveira. 
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Chamaram-me da porta: uma das mulheres recolhidas à sala 4 desejava falar 

comigo. Estranhei. Quem seria? E onde ficava a sala 4? Um sujeito conduziu-me ao 

fim da plataforma, subiu o corrimão e daí, com agilidade forte, galgou uma janela. 

Esteve alguns minutos conversando, gesticulando, pulou no chão e convidou-me a 

substituí-lo. Que? Trepar-me àquelas alturas, com tamancos? 

  

Examinei a distância, receoso, descalcei-me, resolvi tentar a difícil acrobacia. A 

desconhecida amiga exigia de mim um sacrifício; a perna, estragada na operação, 

movia-se lenta e perra; se me desequilibrasse, iria esborrachar-me no pavimento 

inferior. Não houve desastre. Numa passada larga, atingi o vão da janela; agarrei-

me aos varões de ferro, olhei o exterior, zonzo, sem perceber direito por que me 

achava ali. Uma voz chegou-me, fraca, mas no primeiro instante não atinei com a 

pessoa que falava. Enxerguei o pátio, o vestíbulo, a escada já vista no dia anterior. 

No patamar, abaixo de meu observatório, uma cortina de lona ocultava a Praça 

Vermelha. Junto, à direita, além de uma grade larga, distingui afinal uma senhora 

pálida e magra, de olhos fixos, arregalados. O rosto moço revelava fadiga, aos 

cabelos negros misturavam-se alguns fios grisalhos. Referiu-se a Maceió, 

apresentou-se: 

  

− Nise da Silveira. 

  

Noutro lugar o encontro me daria prazer. O que senti foi surpresa, lamentei ver 

minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do hospital, dos seus 

queridos loucos. Sabia-a culta e boa, Rachel de Queiroz me afirmara a grandeza 

moral daquela pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, como a 

escusar-se de tomar espaço. Nunca me havia aparecido criatura mais simpática. O 

marido, também médico, era meu velho conhecido Mário Magalhães. Pedi notícias 

dele: estava em liberdade. E calei-me, num vivo constrangimento. 
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De pijama, sem sapatos, seguro à verga preta, achei-me ridículo e vazio; 

certamente causava impressão muito infeliz. Nise, acanhada, tinha um sorriso 

doce, fitava-me os bugalhos enormes, e isto me agravava a perturbação, 

magnetizava-me. Balbuciou imprecisões, guardou silêncio, provavelmente se 

arrependeu de me haver convidado para deixar-me assim confuso. 

  

(RAMOS, Graciliano, Memórias do Cárcere, vol. 1. São Paulo, Record, 1996, p. 340 

e 341) 

  

Sabia-a culta e boa, Rachel de Queiroz me afirmara a grandeza moral daquela 

pessoinha tímida... 

  

Atribuindo-se caráter hipotético ao trecho acima, mantém-se a correção 

gramatical substituindo-se os elementos grifados pelo que se encontra em: 

 a) Saberia-a − tinha-me afirmado 

 b) Tê-la-ia sabido − teria-me afirmado 

 c) Sabê-la-ia − me afirmaria 

 d) Saberia-a − ter-me-ia afirmada 

 e) Sabê-la-ia − me teria afirmado 

 

 

Questão 13: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Colocação pronominal (sintaxe) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

 

Se um cachorro “pensa” ou não, “tem consciência” ou não, isso depende da 

definição escolhida. Algumas pessoas não atribuirão “consciência” a criatura 

alguma que não seja capaz de abstrair um conceito geral com base em fatos 

particulares e, a partir daí, aplicar o aparato da lógica formal de modo a fazer 

inferências para além desses fatos. Outros conferem “consciência” a criaturas que 

reconhecem seus parentes consanguíneos e se recordam de locais prévios 
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relacionados a situações de perigo ou de prazer. Pelo primeiro critério, os cães 

não têm consciência; pelo segundo, têm. Mas os cães permanecem sendo cães e 

sentindo aquilo que sentem, sem levar em consideração os rótulos escolhidos por 

nós. 

 

No contexto dos esforços internacionais para conservar a biodiversidade, essa 

questão assume uma importância central, uma vez que o argumento clássico 

sobre os motivos pelos quais uma criatura supostamente decente e moral como o 

Homo sapiens pode maltratar e até mesmo exterminar outras espécies se assenta 

sobre uma posição extrema num continuum. A tradição cartesiana, formulada 

explicitamente no século XVII, mas presente, sem dúvida, numa forma “popular” 

ou em outras versões, ao longo de toda história humana, sustenta que os outros 

animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e que apenas 

os homens gozam de “consciência”, não importa como ela seja definida. Nas 

versões radicais dessa teoria, até mesmo a dor e o sofrimento manifestos de 

outros mamíferos (tão palpáveis para nós, e da maneira mais visceral, uma vez que 

as expressões vocais e faciais desses parentes evolutivos próximos são 

semelhantes às nossas próprias reações aos mesmos estímulos) nada mais 

sinalizam do que uma resposta automática sem nenhuma representação interna 

em termos de sentimento − porque os outros animais não têm consciência 

alguma. Assim, levando adiante esse argumento, poderíamos nos preocupar com a 

extinção em função de outras razões, mas não em virtude de alguma espécie de 

dor ou sofrimento associado a essas mortes inevitáveis. 

 

Não acredito que muitas pessoas sustentem nos dias de hoje uma versão tão forte 

da posição cartesiana, mas a tradição de se considerar os animais “inferiores” 

como “menos capazes de sentir” certamente persiste como um paliativo que ajuda 

a justificar nossa rapacidade − do mesmo modo como os nossos ancestrais 

racistas argumentavam que os “insensíveis” índios eram incapazes de 

experimentar alguma forma de dor conceitual ou filosófica pela perda de seu 

ambiente ou modo de vida (desde que os territórios reservados suprissem suas 
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necessidades corporais de alimento e segurança), e que os “primitivos” africanos 

não lamentariam a terra natal e a família abandonadas à força uma vez que a 

escravidão lhes assegurasse a sobrevivência do ponto de vista físico. 

 

(Adaptado de: Stephen Jay Gould. A montanha de moluscos de 

Leonardo da Vinci. Trad. de Rejane Rubino. S.Paulo: Cia. das Letras, 2003. p.465-

6) 

  

A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente foi realizada de 

modo INCORRETO em: 

 a) sem levar em consideração os rótulos = sem levá-los em consideração 

 b) capaz de abstrair um conceito geral = capaz de abstraí-lo 

 c) suprissem suas necessidades = suprissem-nas 

 d) conferem “consciência” a criaturas = conferem-lhes consciência 

 e) que reconhecem seus parentes consanguíneos = que lhes reconhecem 

 

 

Questão 14: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Colocação pronominal (sintaxe) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

 

Cora Coralina, de Goiás 

 

Este nome não inventei, existe mesmo, é de uma mulher que vive em Goiás: Cora 

Coralina. 

 

Cora Coralina, tão gostoso pronunciar este nome, que começa aberto em rosa e 

depois desliza pelas entranhas do mar, surdinando música de sereias antigas e de 

Dona Janaína moderna. 
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Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e o atual, passam as 

crianças e os miseráveis de hoje. O verso é simples, mas abrange a realidade vária. 

Escutemos: “Vive dentro de mim / uma cabocla velha / de mau olhado, / acocorada 

ao pé do borralho, / olhando pra o fogo.” “Vive dentro de mim / a lavadeira do rio 

Vermelho. / Seu cheiro gostoso d'água e sabão.” “Vive dentro de mim / a mulher 

cozinheira. / Pimenta e cebola. / Quitute bem feito.” “Vive dentro de mim / a 

mulher proletária. / Bem linguaruda, / desabusada, sem preconceitos.” “Vive 

dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, / tão 

murmurada...” 

 

Todas as vidas. E Cora Coralina as celebra com o mesmo sentimento de quem 

abençoa a vida. Ela se coloca junto aos humildes, defende-os com espontânea 

opção, exalta-os, venera-os. Sua consciência humanitária não é menor do que a 

sua consciência da natureza. 

 

Assim é Cora Coralina − um ser geral, “coração inumerável”, oferecido a estes 

seres que são outros tantos motivos de sua poesia: o menor abandonado, o 

pequeno delinquente, o presidiário, a mulher-da-vida. Voltando-se para o cenário 

goiano, tem poemas sobre a enxada, o pouso das boiadas, o trem de gado, os 

becos e sobrados, o prato azul-pombinho, último restante de majestoso aparelho 

de 92 peças, orgulho extinto da família. 

 

Cora Coralina, um admirável brasileiro. Ela mesma se define: “Mulher sertaneja, 

livre, turbulenta, cultivadamente rude. Inserida na gleba. Mulher terra. Nos meus 

reservatórios secretos um vago sentido de analfabetismo.” Opõe à morte “aleluias 

festivas e os sinos alegres da Ressurreição. Doceira fui e gosto de ter sido. Mulher 

operária”. 

 

Cora Coralina: gosto muito deste nome, que me invoca, me bouleversa, me 

hipnotiza, como no verso de Bandeira. 
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(Adaptado de: Carlos Drummond de Andrade. Publicado originalmente no Jornal 

do Brasil. 

Cad. B, 27.12.80. Cora Coralina. Vintém de cobre: meias confissões de Aninha. 8. 

ed. S.Paulo: Global, 2001. p. 8-11) 

  

  

tão gostoso pronunciar este nome – sentimento de quem abençoa a vida – Opõe à 

morte aleluias festivas 

 

A substituição dos elementos grifados acima pelos pronomes correspondentes, 

com os necessários ajustes, foi realizada corretamente em: 

 a) tão gostoso pronunciá-lo − sentimento de quem a abençoa − Opõe-lhe aleluias 

festivas 

 b) tão gostoso pronunciar-lhe − sentimento de quem abençoa-a − Lhe opõe 

aleluias festivas 

 c) tão gostoso pronunciá-lo − sentimento de quem abençoa-lhe − Opõe-na 

aleluias festivas 

 d) tão gostoso o pronunciar − sentimento de quem a abençoa − A opõe aleluias 

festivas 

 e) tão gostoso lhe pronunciar − sentimento de quem lhe abençoa − Opõe-na 

aleluias festivas 

 

 

 

Questão 15: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Colocação pronominal (sintaxe) 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Questão de ênfase 
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A ênfase é um modo suspeito de expressão. Se há casos em que ela se torna 

indispensável, como nas tragédias ou na comicidade extrema, na maioria das 

vezes é um artifício do superficial que se deseja profundo, do lateral que aspira ao 

centro, do insignificante que se pretende substancial. É a fala em voz gritada, o 

gargalhar sistemático, a cadeia de interjeições, a produção de caretas, o insistente 

franzir do cenho, o repetitivo arquear de sobrancelhas, a pronúncia caprichosa de 

palavras e frases que se querem sentenciosas e inesquecíveis. 

 

Na escrita, a ênfase acusa-se na profusão de exclamações, na sistemática caixa 

alta, nos grafismos espaçosos. Na expressão oral, a ênfase compromete a verdade 

de um sentimento já de si enfático: despeja risadas antecipando o final da própria 

piada, força o tom compungido antes de dar a má notícia e se marca no uso 

indiscriminado de termos como “com certeza” e “literalmente”, por exemplo: 

“Esse aluno está literalmente dando o sangue na prova de Física.” Com a ênfase, 

todos os gestos compõem uma dramaturgia descontrolada. 

 

A ênfase também parece desconfiar do alcance de nossa percepção usual, e nos 

acusa, se reclamamos do enfático. Este sempre acha que ficaremos encantados 

com a medida do seu exagero, e nos atribui insensibilidade se não o admiramos. 

Em suma: o enfático é um chato que se vê a si mesmo como um superlativo. 

Machado de Assis, por exemplo, não suportava gente que dissesse “Morro por 

doce de abóbora!”. Por sua vez, o poeta Manuel Bandeira enaltecia a “paixão dos 

suicidas que se matam sem explicação”. Já o enfático vive exclamando o quão 

decisivo é ele ser muito mais vital do que todos os outros seres humanos. 

 

(Augusto Tolentino, inédito) 

  

Nos casos de uso indiscriminado da ênfase, atribui-se à ênfase um efeito retórico 

que na verdade enfraquece a ênfase, em vez de explorar os atributos da ênfase 

que podem justificar a ênfase como um expediente de bom estilo. 
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Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se corretamente os 

elementos sublinhados, na ordem dada, por: 

 a) atribui-se à ela − lhe enfraquece − explorar seus atributos − justificá-la 

 b) atribui-se a ela – a enfraquece − explorar seus atributos − justificá-la 

 c) a ela se atribui − enfraquece-lhe − explorá-la nos atributos − justificá-la 

 d) atribui-lhe − a enfraquece − lhe explorar os atributos − lhe justificar 

 e) se lhe atribui − enfraquece-a − explorar seus atributos − justificar-lhe 

 

 

 

Questão 16: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Regência 

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as 

canções Domingo no parque e Alegria, Alegria, no Festival da TV Record, logo 

houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa 

cinematográfica: repletas de cortes, justaposições e flashbacks. Tal suposição 

seria confirmada pelo próprio Caetano quando declarou que fora “mais 

influenciado por Godard e Glauber do que pelos Beatles ou Dylan”. Em 1967, no 

Brasil, o cinema era o que havia de mais intenso e revolucionário, superando o 

próprio teatro, cuja inquietação tinha incentivado os cineastas a iniciar o 

movimento que ficou conhecido como Cinema Novo. 

 

O Cinema Novo nasceu na virada da década de 1950 para a de 1960, sobre as 

cinzas dos estúdios Vera Cruz (empresa paulista que faliu em 1957 depois de 

produzir dezoito filmes). “Nossa geração sabe o que quer”, dizia o baiano Glauber 

Rocha já em 1963. Inspirado por Rio 40 graus e por Vidas secas, que Nelson 

Pereira dos Santos lançara em 1954 e 1963, Glauber Rocha transformaria, com 

Deus e o diabo na terra do sol, a história do cinema no Brasil. Dois anos depois, o 
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cineasta lançou Terra em Transe, que talvez tenha marcado o auge do Cinema 

Novo, além de ter sido uma das fontes de inspiração do Tropicalismo. 

 

A ponte entre Cinema Novo e Tropicalismo ficaria mais evidente com o 

lançamento, em 1969, de Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Ao fazer o 

filme, Joaquim Pedro esforçou-se por torná-lo um produto afinado com a cultura 

de massa. “A proposição de consumo de massa no Brasil é algo novo. A grande 

audiência de TV entre nós é um fenômeno novo. É uma posição avançada para o 

cineasta tentar ocupar um lugar dentro dessa situação”, disse ele. 

 

Incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, o Cinema Novo deu 

os seus últimos suspiros em fins da década de 1970 − período que marcou o auge 

das potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil. 

 

(Adaptado de Eduardo Bueno. Brasil: uma história. Ed. Leya, 2010. p. 408) 

  

Em 1992, a indústria cinematográfica do país entrou numa crise ...... só começou a 

se recuperar na segunda metade da década de 1990. (Adaptado de Eduardo 

Bueno, op.cit.) 

 

Preenche corretamente a lacuna da frase acima: 

 a) a qual 

 b) a que 

 c) na qual 

 d) onde 

 e) da qual 

 

 

Questão 17: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Regência 

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 
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Discriminar ou discriminar? 

 

Os dicionários não são úteis apenas para esclarecer o sentido de um vocábulo; 

ajudam, com frequência, a iluminar teses controvertidas e mesmo a incendiar 

debates. Vamos ao Dicionário Houaiss, ao verbete discriminar, e lá encontramos, 

entre outras, estas duas acepções: a) perceber diferenças; distinguir, discernir; b) 

tratar mal ou de modo injusto, desigual, um indivíduo ou grupo de indivíduos, em 

razão de alguma característica pessoal, cor da pele, classe social, convicções etc. 

 

Na primeira acepção, discriminar é dar atenção às diferenças, supõe um preciso 

discernimento; o termo transpira o sentido positivo de quem reconhece e 

considera o estatuto do que é diferente. Discriminar o certo do errado é o 

primeiro passo no caminho da ética. Já na segunda acepção, discriminar é deixar 

agir o preconceito, é disseminar o juízo preconcebido. Discriminar alguém: fazê-lo 

objeto de nossa intolerância. 

 

Diz-se que tratar igualmente os desiguais é perpetuar a desigualdade. Nesse caso, 

deixar de discriminar (no sentido de discernir) é permitir que uma discriminação 

continue (no sentido de preconceito). Estamos vivendo uma época em que a 

bandeira da discriminação se apresenta em seu sentido mais positivo: trata-se de 

aplicar políticas afirmativas para promover aqueles que vêm sofrendo 

discriminações históricas. Mas há, por outro lado, quem veja nessas propostas 

afirmativas a forma mais censurável de discriminação... É o caso das cotas 

especiais para vagas numa universidade ou numa empresa: é uma discriminação, 

cujo sentido positivo ou negativo depende da convicção de quem a avalia. As 

acepções são inconciliáveis, mas estão no mesmo verbete do dicionário e se 

mostram vivas na mesma sociedade. 

 

(Aníbal Lucchesi, inédito) 
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Está correto o emprego da expressão sublinhada em: 

 a)  Os dicionários são muito úteis, sobretudo para bem discriminarmos o sentido 

das palavras em cujas resida alguma ambiguidade. 

 b)  O texto faz menção ao famoso caso das cotas, pelas quais muitos se 

contrapuseram por considerá-las discriminatórias. 

 c)  Por ocasião da defesa de políticas afirmativas, com as quais tantos aderiram, 

instaurou-se um caloroso debate público. 

 d)  Um dicionário pode oferecer muitas surpresas, dessas em que não conta quem 

vê cada palavra como a expressão de um único sentido. 

 e)  Esclarece-nos o texto as acepções da palavra discriminação, pela qual se 

expressam ações inteiramente divergentes. 

 

 

Questão 18: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2013 

Assunto: Regência 

Não tenho dúvida ...... os ambientalistas estejam ...... procura de soluções 

sustentáveis ...... agricultura e ...... pecuária, mas é preciso reconhecer ...... não é 

fácil encontrá- las. Parece que não há muito a fazer, as armas ...... os ambientalistas 

combatem os desmandos não têm surtido os efeitos desejados. 

 

As lacunas são preenchidas respectiva e corretamente por: 

 a) de que − à − para a − a − que − com que 

 b) que − a − na − na − de que − que 

 c) em que − à − para a − a − de que − que 

 d) de que − a − na − na − que − que 

 e) que − a − para a − na − de que − com que 

 

 

Questão 19: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Regência 
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Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Questão de ênfase 

 

A ênfase é um modo suspeito de expressão. Se há casos em que ela se torna 

indispensável, como nas tragédias ou na comicidade extrema, na maioria das 

vezes é um artifício do superficial que se deseja profundo, do lateral que aspira ao 

centro, do insignificante que se pretende substancial. É a fala em voz gritada, o 

gargalhar sistemático, a cadeia de interjeições, a produção de caretas, o insistente 

franzir do cenho, o repetitivo arquear de sobrancelhas, a pronúncia caprichosa de 

palavras e frases que se querem sentenciosas e inesquecíveis. 

 

Na escrita, a ênfase acusa-se na profusão de exclamações, na sistemática caixa 

alta, nos grafismos espaçosos. Na expressão oral, a ênfase compromete a verdade 

de um sentimento já de si enfático: despeja risadas antecipando o final da própria 

piada, força o tom compungido antes de dar a má notícia e se marca no uso 

indiscriminado de termos como “com certeza” e “literalmente”, por exemplo: 

“Esse aluno está literalmente dando o sangue na prova de Física.” Com a ênfase, 

todos os gestos compõem uma dramaturgia descontrolada. 

 

A ênfase também parece desconfiar do alcance de nossa percepção usual, e nos 

acusa, se reclamamos do enfático. Este sempre acha que ficaremos encantados 

com a medida do seu exagero, e nos atribui insensibilidade se não o admiramos. 

Em suma: o enfático é um chato que se vê a si mesmo como um superlativo. 

Machado de Assis, por exemplo, não suportava gente que dissesse “Morro por 

doce de abóbora!”. Por sua vez, o poeta Manuel Bandeira enaltecia a “paixão dos 

suicidas que se matam sem explicação”. Já o enfático vive exclamando o quão 

decisivo é ele ser muito mais vital do que todos os outros seres humanos. 

 

(Augusto Tolentino, inédito) 
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Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase: 

 a) Suspeita-se de que o emprego da ênfase implique quase sempre à exageros 

inconvenientes. 

 b) A ênfase é um recurso do qual, sempre que possível, devemos abrir mão, para 

não incorrermos em excessos imprudentes. 

 c) Um sentimento de cuja expressão queremos verdadeira não deve submeter-se 

à formas descontroladas de teatralização. 

 d) O efeito da ênfase em que costumamos nos orgulhar costuma ser o contrário 

daquilo pelo que aspirava a nossa intenção. 

 e) Os excessos de linguagem, de cujos tanta gente faz uso, constituem um defeito 

em que nem todos se dão conta. 

 

 

Questão 20: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Regência Nominal e Verbal (casos gerais) 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

 

Os intérpretes do Brasil e das nações egressas de sistemas coloniais partem, 

desde os meados do século XX, da aceitação tácita ou manifesta de uma dualidade 

fundamental: centro versus periferia. 

 

Creio ser razoável perguntar se essa oposição é estrutural ou histórica; e, em 

consequência, se é estática ou dinâmica, se está fixada para todo o sempre como 

um conceito ontológico, ou se está sujeita ao tempo, logo à possibilidade de 

variação e mudança. 

 

 

Há uma passagem em A era dos impérios de Eric Hobsbawm em que o historiador 

exprime a sua perplexidade em face do discurso sobre a diferença entre “partes 

avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo”: 
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“Definir a diferença entre partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não 

desenvolvidas do mundo é um exercício complexo e frustrante, pois tais 

classificações são por natureza estáticas e simples, e a realidade que deveria se 

adequar a elas não era nenhuma das duas coisas. O que definia o século XIX era a 

mudança: mudança em termos de e em função dos objetivos das regiões 

dinâmicas do Atlântico norte, que eram, à época, o núcleo do capitalismo mundial. 

Com algumas exceções marginais e cada vez menos importantes, todos os países, 

mesmo os até então mais isolados, estavam, ao menos perifericamente, presos 

pelos tentáculos dessa transformação mundial. Por outro lado, até os mais 

‘avançados’ dos países ‘desenvolvidos’ mudaram parcialmente através da 

adaptação da herança de um passado antigo e ‘atrasado’, e continham camadas e 

parcelas da sociedade resistentes à transformação. Os historiadores quebram a 

cabeça procurando a melhor maneira de formular e apresentar essa mudança 

universal, porém diferente em cada lugar, a complexidade de seus padrões e 

interações e suas principais tendências.” 

 

231. Eric Hobsbawm, A era dos impérios. 1875-1914, 11. ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2007. p.46. 

 

(Alfredo Bosi, “O mesmo e o diferente”. IN Ideologia e contra-ideologia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010. p. 227-228) 

 

“O que definia o século XIX era a mudança: mudança em termos de e em função 

dos objetivos das regiões dinâmicas do Atlântico norte, que eram, à época, o 

núcleo do capitalismo mundial.” 

 

Estrutura que considera, como a destacada acima, corretamente as regências, 

encontra-se em frases que seguem, com EXCEÇÃO desta única: 

 a) Comprovou que e alegou de que os documentos eram originais. 

 b) Segurou o menino com e pela mão esquerda. 

 c) Por conta de e para saldar as dívidas, penhorou seu único imóvel. 
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 d) Necessitava de e exigia os documentos que haviam ficado retidos 

indevidamente. 

 e) Os estados se unificaram em e por uma sólida confederação. 

 

 

Questão 21: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Crase 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Cada um fala como quer, ou como pode, ou como acha que pode. Ainda ontem me 

divertiu este trechinho de crônica do escritor mineiro Humberto Werneck, de seu 

livro Esse inferno vai acabar: 

 

“− Meu cabelo está pendoando – anuncia a prima, apalpando as melenas. 

 

Tenho anos, décadas de Solange, mas confesso que ela, com o seu solangês, às 

vezes me pega desprevenido. 

 

− Seu cabelo está o quê? 

 

− Pendoando – insiste ela, e, com a paciência de quem explica algo elementar a um 

total ignorante, traduz: 

 

− Bifurcando nas extremidades. 

 

É assim a Solange, criatura para a qual ninguém morre, mas falece, e, quando 

sobrevém esse infausto acontecimento, tem seu corpo acondicionado num 

ataúde, num esquife, num féretro, para ser inumado em alguma necrópole, ou, 

mais recentemente, incinerado em crematório. Cabelo de gente assim não se 

torna vulgarmente quebradiço: pendoa.” 

 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Isso me fez lembrar uma visita que recebemos em casa, eu ainda menino. Amigas 

da família, mãe e filha adolescente vieram tomar um lanche conosco. D. Glorinha, 

a mãe, achava meu pai um homem intelectualizado e caprichava no vocabulário. A 

certa altura pediu ela a mim, que estava sentado numa extremidade da mesa: 

 

− Querido, pode alcançar-me uma côdea desse pão? 

 

− Por falta de preparo linguístico não sabia como atender a seu pedido. Socorreu-

me a filha adolescente: 

 

− Ela quer uma casquinha do pão. Ela fala sempre assim na casa dos outros. 

 

− A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a filha 

com reprovação, isto é, dardejou-a com olhos censórios. 

 

Veja-se, para concluir, mais um trechinho do Werneck: 

 

“Você pode achar que estou sendo implicante, metido a policiar a linguagem 

alheia. Brasileiro é assim mesmo, adora embonitar a conversa para impressionar 

os outros. Sei disso. Eu próprio já andei escrevendo sobre o que chamei de 

ruibarbosismo: o uso de palavreado rebarbativo como forma de, numa discussão, 

reduzir ao silêncio o interlocutor ignaro. Uma espécie de gás paralisante verbal.” 

(Cândido Barbosa Filho, inédito) 

  

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre um aspecto do texto: 

 a) Nem todas as pessoas que utilizam um vocabulário rebuscado alcançam 

porisso qualquer ganho que se possa atribuir à seu poder de comunicação. 

 b) O autor do texto acredita que muita gente se vale de um palavreado rebuscado 

para intimidar ou mesmo calar os interlocutores menos cultos. 

 c) Ficou evidente que D. Glorinha buscava ilustrar as pessoas cujo vocabulário 

menos reduzido as deixasse impressionadas com tamanho requinte. 
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 d) O termo “solangês”, tratando-se de um neologismo, aplica-se aos casos 

segundo os quais quem fala de modo rebarbativo parece aludir a tal Solange. 

 e) Não é difícil encontrar, aqui e ali, pessoas cujo intento é se apoderar de um alto 

vocabulário, tendo em vista o propósito de vir a impressionar quem não tem. 

 

 

Questão 22: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Crase 

Sentava-se mais ou menos ...... distância de cinco metros do professor, sem grande 

interesse. Estudava de manhã, e ...... tardes passava perambulando de uma praça 

...... outra, lendo algum livro, percebendo, vez ou outra, o comportamento dos 

outros, entregue somente ...... discrição de si mesmo. 

  

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 

 a) a − às − à − a 

 b) à − as − a − à 

 c) a − as − à − a 

 d) à − às − a − à 

 e) a − às − a − a 

 

 

Questão 23: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Crase 

Atenção: Para responder à questão, considere o trecho da entrevista abaixo. 

  

De que forma o conhecimento da cultura renascentista pode auxiliar no 

entendimento do presente? 

  

A história da cultura renascentista ilustra com clareza o processo de construção 

cultural do homem moderno e da sociedade contemporânea. Nela se manifestam, 
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já muito dinâmicos e predominantes, os germes do individualismo, do 

racionalismo e da ambição ilimitada, típicos de comportamentos mais imperativos 

e representativos do nosso tempo. Ela consagra a vitória da razão abstrata, que é 

a instância suprema de toda a cultura moderna, versada no rigor das matemáticas 

que passarão a reger os sistemas de controle do tempo e do espaço. Será essa 

mesma razão abstrata que estará presente na própria constituição da chamada 

identidade nacional. Ela é a nova versão do poder dominante e será 

consubstanciada no Estado Moderno, entidade controladora e disciplinadora por 

excelência, que impõe à sociedade um padrão único, monolítico e intransigente. 

Isso, contraditoriamente, fará brotar um anseio de liberdade e autonomia do 

espírito, certamente o mais belo legado do Renascimento à atualidade. 

  

Como explicar a pujança do Renascimento, surgido em continuidade à miséria, à 

opressão e ao obscurantismo do período medieval? 

  

O Renascimento assinala o florescimento de um longo processo de produção, 

circulação e acumulação de recursos econômicos, desencadeado desde a Baixa 

Idade Média. São os excedentes dessa atividade crescente em progressão maciça 

que serão utilizados para financiar, manter e estimular uma ativação econômica. 

Surge assim a sociedade dos mercadores, organizada por princípios como a 

liberdade de iniciativas, a cobiça e a potencialidade do homem, compreendido 

como senhor da natureza, destinado a dominá-la e a submetê-la à sua vontade. O 

Renascimento, portanto, é a emanação da riqueza e seus maiores compromissos 

serão para com ela. 

  

(Adaptado de: SEVCENKO, Nicolau. O renascimento. São Paulo: Atual; Campinas: 

Universidade Estadual de Campinas, 1982. p. 2 e 3) 

  

O sinal indicativo de crase pode ser corretamente suprimido, sem prejuízo para a 

correção e o sentido original do texto, em: 

 a) ... à opressão e ao obscurantismo... 
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 b) ... o mais belo legado do Renascimento à atualidade. 

 c) ... em continuidade à miséria... 

 d) ... e a submetê-la à sua vontade. 

 e) ... que impõe à sociedade um padrão único... 

 

 

Questão 24: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Crase 

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as 

canções Domingo no parque e Alegria, Alegria, no Festival da TV Record, logo 

houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa 

cinematográfica: repletas de cortes, justaposições e flashbacks. Tal suposição 

seria confirmada pelo próprio Caetano quando declarou que fora “mais 

influenciado por Godard e Glauber do que pelos Beatles ou Dylan”. Em 1967, no 

Brasil, o cinema era o que havia de mais intenso e revolucionário, superando o 

próprio teatro, cuja inquietação tinha incentivado os cineastas a iniciar o 

movimento que ficou conhecido como Cinema Novo. 

 

O Cinema Novo nasceu na virada da década de 1950 para a de 1960, sobre as 

cinzas dos estúdios Vera Cruz (empresa paulista que faliu em 1957 depois de 

produzir dezoito filmes). “Nossa geração sabe o que quer”, dizia o baiano Glauber 

Rocha já em 1963. Inspirado por Rio 40 graus e por Vidas secas, que Nelson 

Pereira dos Santos lançara em 1954 e 1963, Glauber Rocha transformaria, com 

Deus e o diabo na terra do sol, a história do cinema no Brasil. Dois anos depois, o 

cineasta lançou Terra em Transe, que talvez tenha marcado o auge do Cinema 

Novo, além de ter sido uma das fontes de inspiração do Tropicalismo. 

 

A ponte entre Cinema Novo e Tropicalismo ficaria mais evidente com o 

lançamento, em 1969, de Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Ao fazer o 
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filme, Joaquim Pedro esforçou-se por torná-lo um produto afinado com a cultura 

de massa. “A proposição de consumo de massa no Brasil é algo novo. A grande 

audiência de TV entre nós é um fenômeno novo. É uma posição avançada para o 

cineasta tentar ocupar um lugar dentro dessa situação”, disse ele. 

 

Incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, o Cinema Novo deu 

os seus últimos suspiros em fins da década de 1970 − período que marcou o auge 

das potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil. 

 

(Adaptado de Eduardo Bueno. Brasil: uma história. Ed. Leya, 2010. p. 408) 

  

Costuma-se atribuir ...... originalidade da obra de Glauber Rocha o êxito do 

movimento denominado Cinema Novo, cujos filmes ajudaram ...... alavancar 

temporariamente ...... indústria cinematográfica nacional. 

 

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 

 a) à − à − a 

 b) a − à − a 

 c) a − a − à 

 d) a − à − à 

 e) à − a − a 

 

 

Questão 25: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Crase 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

 

Se um cachorro “pensa” ou não, “tem consciência” ou não, isso depende da 

definição escolhida. Algumas pessoas não atribuirão “consciência” a criatura 

alguma que não seja capaz de abstrair um conceito geral com base em fatos 

particulares e, a partir daí, aplicar o aparato da lógica formal de modo a fazer 
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inferências para além desses fatos. Outros conferem “consciência” a criaturas que 

reconhecem seus parentes consanguíneos e se recordam de locais prévios 

relacionados a situações de perigo ou de prazer. Pelo primeiro critério, os cães 

não têm consciência; pelo segundo, têm. Mas os cães permanecem sendo cães e 

sentindo aquilo que sentem, sem levar em consideração os rótulos escolhidos por 

nós. 

 

No contexto dos esforços internacionais para conservar a biodiversidade, essa 

questão assume uma importância central, uma vez que o argumento clássico 

sobre os motivos pelos quais uma criatura supostamente decente e moral como o 

Homo sapiens pode maltratar e até mesmo exterminar outras espécies se assenta 

sobre uma posição extrema num continuum. A tradição cartesiana, formulada 

explicitamente no século XVII, mas presente, sem dúvida, numa forma “popular” 

ou em outras versões, ao longo de toda história humana, sustenta que os outros 

animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e que apenas 

os homens gozam de “consciência”, não importa como ela seja definida. Nas 

versões radicais dessa teoria, até mesmo a dor e o sofrimento manifestos de 

outros mamíferos (tão palpáveis para nós, e da maneira mais visceral, uma vez que 

as expressões vocais e faciais desses parentes evolutivos próximos são 

semelhantes às nossas próprias reações aos mesmos estímulos) nada mais 

sinalizam do que uma resposta automática sem nenhuma representação interna 

em termos de sentimento − porque os outros animais não têm consciência 

alguma. Assim, levando adiante esse argumento, poderíamos nos preocupar com a 

extinção em função de outras razões, mas não em virtude de alguma espécie de 

dor ou sofrimento associado a essas mortes inevitáveis. 

 

Não acredito que muitas pessoas sustentem nos dias de hoje uma versão tão forte 

da posição cartesiana, mas a tradição de se considerar os animais “inferiores” 

como “menos capazes de sentir” certamente persiste como um paliativo que ajuda 

a justificar nossa rapacidade − do mesmo modo como os nossos ancestrais 

racistas argumentavam que os “insensíveis” índios eram incapazes de 
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experimentar alguma forma de dor conceitual ou filosófica pela perda de seu 

ambiente ou modo de vida (desde que os territórios reservados suprissem suas 

necessidades corporais de alimento e segurança), e que os “primitivos” africanos 

não lamentariam a terra natal e a família abandonadas à força uma vez que a 

escravidão lhes assegurasse a sobrevivência do ponto de vista físico. 

 

(Adaptado de: Stephen Jay Gould. A montanha de moluscos de 

Leonardo da Vinci. Trad. de Rejane Rubino. S.Paulo: Cia. das Letras, 2003. p.465-

6) 

  

... uma vez que as expressões vocais e faciais desses parentes evolutivos próximos 

são semelhantes às nossas próprias reações aos mesmos estímulos... 

 

Sem que qualquer outra modificação seja feita na frase acima, o sinal indicativo de 

crase deverá ser mantido caso o segmento sublinhado seja substituído por: 

 a) afiguram. 

 b) parecem. 

 c) correspondem. 

 d) lembram. 

 e) rememoram. 

 

 

Questão 26: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Crase 

Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo. 

  

Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no 

Leblon, o Jardim Botânico foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de 

creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos dadas com minha avó. 

Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que 

vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, 
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subir as escadarias de pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, 

catar mulungu. 

  

Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do 

que um grão de ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha 

preta seu vermelho é um vermelho vivo, tão vivo que parece quase estranho à 

natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir encontrar um mulungu 

em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por 

entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com 

que alegria eu me abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por 

causa da ponta preta tinha uma aparência que a mim lembrava vagamente um 

olho. 

  

Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre 

prestava atenção nos detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em 

torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade 

de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. Conseguia 

às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que 

nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam 

aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre 

as folhas e sempre numa determinada região do Jardim Botânico. 

  

Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, 

procurei no dicionário e descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que 

também é conhecido pelo nome de flor-de-coral. ''Árvore regular, ornamental, da 

família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de flores 

vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do 

tamanho de um feijão (mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia. 

  

Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter 

visto uma dessas sementes lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas 
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desapareciam e hoje me pergunto se não era minha avó que as guardava e tornava 

a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos olhando, 

só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou 

nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza 

impalpável. Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memória mínima. 

  

(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: 

http://heloisaseixas.com.br) 

  

Quanto à ocorrência de crase, considere as frases abaixo. 

  

I. No segmento ... encontrar um mulungu em meio à vegetação... (2o parágrafo), 

pode-se substituir corretamente o elemento sublinhado por “por entre”, sem que 

nenhuma outra alteração seja feita. 

  

II. No segmento Disse isso à minha avó e ela riu... (3o parágrafo), pode-se suprimir 

o artigo definido sem prejuízo para o sentido e a correção. 

  

III. Uma redação correta para o segmento ... na hora de ir para casa (3o parágrafo), 

caso se substitua a preposição "em" por "a", é: "à hora de ir para casa". 

  

Está correto o que consta em 

 a)  III, apenas. 

 b)  II e III, apenas. 

 c)  I e II, apenas. 

 d)  I, II e III. 

 e)  I, apenas. 

 

 

Questão 27: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal) 
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Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

Fora com a dignidade 

 

Acho ótimo que a Igreja Católica tenha escolhido a saúde pública como tema de 

sua campanha da fraternidade deste ano. Todas as burocracias – e o SUS não é 

uma exceção – têm a tendência de acomodar-se e, se não as sacudirmos de vez em 

quando, caem na abulia. É bom que a Igreja use seu poder de mobilização para 

cobrar melhorias. 

 

Tenho dúvidas, porém, de que o foco das ações deva ser o combate ao que dom 

Odilo Scherer, numa entrevista, chamou de terceirização e comercialização da 

saúde. É verdade que colocar um preço em procedimentos médicos nem sempre 

leva ao melhor dos desfechos, mas é igualmente claro que consultas, cirurgias e 

drogas têm custos que precisam ser gerenciados. Ignorar as leis de mercado, 

como parece sugerir dom Odilo, provavelmente levaria o sistema ao colapso, 

prejudicando ainda mais os pobres. 

 

Para o religioso, é “a dignidade do ser humano” que deve servir como critério 

moral na tomada de decisões relativas a vida e morte. O problema com a 

“dignidade” é que ela é subjetiva demais. A pluralidade de crenças e preferências 

do ser humano é tamanha que o termo pode significar qualquer coisa, desde 

noções banais, como não humilhar desnecessariamente o paciente (forçando-o, 

por exemplo, a usar aqueles horríveis aventais vazados atrás), até a adesão 

profunda a um dogma religioso (há confissões que não admitem transfusões de 

sangue). 

 

Numa sociedade democrática não podemos simplesmente apanhar uma dessas 

concepções e elevá-la a valor universal. E, se é para operar com todas as noções 

possíveis, então já não estamos falando de dignidade, mas, sim, de respeito à 

autonomia do paciente, conceito que a substitui sem perdas. 
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(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, março/2012) 

 

O verbo indicado entre parênteses deve flexionar-se no plural para preencher 

corretamente a lacuna da seguinte frase: 

 a) Nenhuma das concepções de dignidade, postuladas por diferentes crenças, ...... 

(alcançar) uma validade efetivamente universal. 

 b) Não se ...... (atribuir) às burocracias, nesse texto, o mérito de tomar a iniciativa 

de atender aos interesses públicos. 

 c) A terceirização e a comercialização da saúde, para dom Odilo Scherer, ...... 

(constituir) um profundo desrespeito aos mais pobres. 

 d) Raramente se ...... (dispensar) aos mais pobres o mesmo cuidado médico das 

clínicas particulares. 

 e) Quantas vezes já se ...... (aplicar) aos burocratas dos serviços essenciais alguma 

sanção por sua negligente abulia? 

 

Questão 28: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal) 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Cada um fala como quer, ou como pode, ou como acha que pode. Ainda ontem me 

divertiu este trechinho de crônica do escritor mineiro Humberto Werneck, de seu 

livro Esse inferno vai acabar: 

 

“− Meu cabelo está pendoando – anuncia a prima, apalpando as melenas. 

 

Tenho anos, décadas de Solange, mas confesso que ela, com o seu solangês, às 

vezes me pega desprevenido. 

 

− Seu cabelo está o quê? 
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− Pendoando – insiste ela, e, com a paciência de quem explica algo elementar a um 

total ignorante, traduz: 

 

− Bifurcando nas extremidades. 

 

É assim a Solange, criatura para a qual ninguém morre, mas falece, e, quando 

sobrevém esse infausto acontecimento, tem seu corpo acondicionado num 

ataúde, num esquife, num féretro, para ser inumado em alguma necrópole, ou, 

mais recentemente, incinerado em crematório. Cabelo de gente assim não se 

torna vulgarmente quebradiço: pendoa.” 

 

Isso me fez lembrar uma visita que recebemos em casa, eu ainda menino. Amigas 

da família, mãe e filha adolescente vieram tomar um lanche conosco. D. Glorinha, 

a mãe, achava meu pai um homem intelectualizado e caprichava no vocabulário. A 

certa altura pediu ela a mim, que estava sentado numa extremidade da mesa: 

 

− Querido, pode alcançar-me uma côdea desse pão? 

 

− Por falta de preparo linguístico não sabia como atender a seu pedido. Socorreu-

me a filha adolescente: 

 

− Ela quer uma casquinha do pão. Ela fala sempre assim na casa dos outros. 

 

− A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a filha 

com reprovação, isto é, dardejou-a com olhos censórios. 

 

Veja-se, para concluir, mais um trechinho do Werneck: 

 

“Você pode achar que estou sendo implicante, metido a policiar a linguagem 

alheia. Brasileiro é assim mesmo, adora embonitar a conversa para impressionar 

os outros. Sei disso. Eu próprio já andei escrevendo sobre o que chamei de 
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ruibarbosismo: o uso de palavreado rebarbativo como forma de, numa discussão, 

reduzir ao silêncio o interlocutor ignaro. Uma espécie de gás paralisante verbal.” 

(Cândido Barbosa Filho, inédito) 

  

As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase: 

 a) Cabem a cada um dos usuários de uma língua escolher as palavras que mais 

lhes parecem convenientes. 

 b) D. Glorinha valeu-se de um palavrório pelo qual, segundo lhe parecia certo, 

viessem a impressionar os ouvidos de meu pai. 

 c) As palavras que usamos não valem apenas pelo que significam no dicionário, 

mas também segundo o contexto em que se emprega. 

 d) Muita gente se vale da prática de utilizar termos, para intimidar o oponente, 

numa polêmica, que demandem uma consulta ao dicionário. 

 e) Não convém policiar as palavras que se pronuncia numa conversa informal, 

quando impera a espontaneidade da fala. 

 

Questão 29: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal) 

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Confiar e desconfiar 

  

Desconfiar é bom e não custa nada − é o que diz o senso comum, valorizando 

tanto a cautela como a usura. Mas eu acho que desconfiar custa, sim, e às vezes 

custa demais. A desconfiança costuma ficar bem no meio do caminho da aventura, 

da iniciativa, da descoberta, atravancando a passagem e impedindo − quem sabe? 

− uma experiência essencial. 

 

Por desconfiar deixamos de arriscar, permitindo que a prudência nos imobilize; 

por cautela, calamo-nos, não damos o passo, desviamos o olhar. Depois, ficamos 

ruminando sobre o que teremos perdido, por não ousar. 
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O senso comum também diz que é melhor nos arrependermos do que fizemos do 

que lamentarmos o que deixamos de fazer. Como se vê, a sabedoria popular 

também hesita, e se contradiz. Mas nesse capítulo da desconfiança eu arrisco: 

quando confiar é mais perigoso e mais difícil, parece-me valer a pena. Falo da 

confiança marcada pela positividade, pela esperança, pelo crédito, não pela mera 

credulidade. Mesmo quando o confiante se vê malogrado, a confiança terá valido 

o tempo que durou, a qualidade da aposta que perdeu. O desconfiado pode até 

contar vantagem, cantando alto: − Eu não falei? Mas ao dizer isso, com os pés 

chumbados no chão da cautela temerosa, o desconfiado lembra apenas a estátua 

do navegante que foi ao mar e voltou consagrado. As estátuas, como se sabe, não 

viajam nunca, apenas podem celebrar os grandes e ousados descobridores. 

 

“Confiar, desconfiando” é outra pérola do senso comum. Não gosto dessa 

orientação conciliatória, que manda ganhar abraçando ambas as opções. Confie, 

quando for esse o verdadeiro e radical desafio. 

  

(Ascendino Salles, inédito) 

 

Estão plenamente acatadas as normas de concordância verbal na seguinte frase: 

 a) A virtude da confiança, assim como a da desconfiança, não independe das 

circunstâncias que a requisitam. 

 b) As ações de confiar ou desconfiar constitui uma alternativa que não raro 

corresponde a um dilema. 

 c) Destacam-se, no capítulo das desconfianças, a escola dos filósofos clássicos 

identificados com o ideário do ceticismo. 

 d) Entre todas as virtudes, a da confiança é das que mais requer argumentos para 

se afirmarem junto aos críticos. 

 e) Aos desconfiados parecem inaceitável ingenuidade pensar que o otimismo e a 

esperança possam nutrir alguém. 
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Questão 30: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal) 

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

Discriminar ou discriminar? 

 

Os dicionários não são úteis apenas para esclarecer o sentido de um vocábulo; 

ajudam, com frequência, a iluminar teses controvertidas e mesmo a incendiar 

debates. Vamos ao Dicionário Houaiss, ao verbete discriminar, e lá encontramos, 

entre outras, estas duas acepções: a) perceber diferenças; distinguir, discernir; b) 

tratar mal ou de modo injusto, desigual, um indivíduo ou grupo de indivíduos, em 

razão de alguma característica pessoal, cor da pele, classe social, convicções etc. 

 

Na primeira acepção, discriminar é dar atenção às diferenças, supõe um preciso 

discernimento; o termo transpira o sentido positivo de quem reconhece e 

considera o estatuto do que é diferente. Discriminar o certo do errado é o 

primeiro passo no caminho da ética. Já na segunda acepção, discriminar é deixar 

agir o preconceito, é disseminar o juízo preconcebido. Discriminar alguém: fazê-lo 

objeto de nossa intolerância. 

 

Diz-se que tratar igualmente os desiguais é perpetuar a desigualdade. Nesse caso, 

deixar de discriminar (no sentido de discernir) é permitir que uma discriminação 

continue (no sentido de preconceito). Estamos vivendo uma época em que a 

bandeira da discriminação se apresenta em seu sentido mais positivo: trata-se de 

aplicar políticas afirmativas para promover aqueles que vêm sofrendo 

discriminações históricas. Mas há, por outro lado, quem veja nessas propostas 

afirmativas a forma mais censurável de discriminação... É o caso das cotas 

especiais para vagas numa universidade ou numa empresa: é uma discriminação, 

cujo sentido positivo ou negativo depende da convicção de quem a avalia. As 
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acepções são inconciliáveis, mas estão no mesmo verbete do dicionário e se 

mostram vivas na mesma sociedade. 

 

(Aníbal Lucchesi, inédito) 

  

  

As normas de concordância verbal encontram-se plenamente observadas em: 

 a)  A utilidade dos dicionários, mormente quando se trata de palavras 

polissêmicas, manifestam-se nas argumentações ideológicas. 

 b)  Não se notam, entre os preconceituosos, qualquer disposição para discutir o 

sentido de um juízo e as consequências de sua difusão. 

 c)  Não convém aos injustiçados reclamar por igualdade de tratamento quando 

esta pode levá-los a permanecer na situação de desigualdade. 

 d)  Como discernimento e preconceito são duas acepções de discriminação, hão 

que se esclarecer o sentido pretendido. 

 e)  Uma das maneiras mais odiosas de refutar os argumentos de alguém surgem 

na utilização de preconceitos já cristalizados. 

 

 

Questão 31: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2013 

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal) 

De acordo com as regras de concordância, a frase correta é: 

 a) Ainda existem pessoas menos esclarecidas que tem na exploração predatória 

dos recursos naturais sua renda. 

 b) Naquela tarde, haviam muitos estudantes mais exaltados se manifestando por 

medidas que garantiam a sustentabilidade. 

 c) Em outras épocas, não existia preocupações com a preservação das florestas, 

dos rios e, mesmo, da energia. 

 d) Na situação atual, é impossível não haverem pessoas que se preocupem com 

agricultura e economia sustentável. 
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 e) Na ocasião, já fazia meses que os ambientalistas discutiam medidas para a 

contenção dos desmatamentos. 

 

 

Questão 32: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal) 

O aquário propriamente dito teve um nascimento interessante e particular na 

metade do século XIX. Antes disso, alguns poucos naturalistas ...... conseguido 

manter os organismos marinhos vivos em recipientes dentro de casa por períodos 

consideráveis – mas somente com um esforço contínuo e substancial (que ...... a 

cargo dos empregados domésticos, o que revelava outra realidade social daqueles 

tempos). Um exemplo são os animais marinhos que ...... nos vasos cilíndricos de 

vidro que sir John Graham Dalyell mantinha em sua casa no início do século XIX. 

 

(Adaptado de: Stephen Jay Gould. Op. cit., p.77-9) 

 

Preenchem corretamente as lacunas do texto acima, na ordem dada: 

 a) haviam − ficavam − haviam 

 b) havia − ficava − haviam 

 c) haviam − ficava − havia 

 d) havia − ficavam − havia 

 e) haviam − ficava − haviam 

 

 

Questão 33: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal) 

O verbo empregado no plural que, sem prejuízo das normas de concordância 

verbal, também poderia ser empregado no singular está grifado neste fragmento 

de um poema de Cora Coralina: 

 a) Filhos, pequeninos e frágeis... eu os carregava, eu os alimentava?  Não. Foram 

eles que me carregaram, que me alimentaram. 
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 b) Sobraram na fala goiana algumas expressões africanas, como Inhô, Inhá, 

Inhora, Sus Cristo. [...] 

 c) Suas roseiras, jasmineiros, cravos e cravinas, escumilhas, onde beija-flores 

faziam seus ninhos delicados [...] 

 d) Na Fazenda Paraíso, grandes terras de Sesmaria, nos dias da minha infância ali 

viviam meu avô, minha bisavó Antônia, que todos diziam Mãe Yayá, minha tia 

Bárbara, que era tia Nhá-Bá. 

 e) E vinham os companheiros, eu vi, escondida na moita de bambu... 

 

 

Questão 34: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal) 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Saudade de Waterloo 

 

É famosa a história da mulher que se queixava de um dia particularmente agitado 

nas redondezas da sua casa e do que o movimento constante de cavaleiros e 

carroças fizera à sua roupa estendida para secar, sem saber que estava falando da 

batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que famílias 

inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, 

de carruagem, assistir à primeira batalha da Guerra Civil americana, em 

Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira Grande Guerra, ou a primeira guerra 

moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens em 

uniformes de combate. Mulheres e crianças foram poupadas. Só 5 por cento das 

mortes na Primeira Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a 

proporção foi de 65 por cento. 

 

Os estragos colaterais da Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo 

de duas técnicas mortais, a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. 

Bombardear populações civis foi adotado como uma “legítima” tática militar, para 
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atingir o moral do inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres, que 

tinha importância simbólica como coração da Inglaterra mas nenhuma 

importância estratégica. Mas ingleses e americanos também se dedicaram com 

entusiasmo ao bombardeio indiscriminado, como o que arrasou a cidade de 

Dresden. E os “estragos colaterais” chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em 

Hiroshima e Nagasaki. 

 

Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por 

qualquer causa. E cada vez que vemos uma das vítimas do terror, como o último 

cadáver de uma criança judia ou palestina sacrificada naquela guerra 

especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os soldados 

morriam nas guerras, e ainda era possível ser um espectador, mesmo distraído 

como a dona de casa de Waterloo, da história. Ou ser inocente. 

 

(Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2008, pp. 123/124) 

  

As normas de concordância verbal acham-se plenamente observadas na frase: 

 a) Devem-se ressaltar, como efeito colateral dos bombardeios, os terrores a que 

foi submetida a população civil, durante a Segunda Guerra Mundial. 

 b) Espantam-nos a todos, até hoje, que famílias americanas, com suas cestas de 

piquenique, deram-se ao luxo de assistir à primeira batalha da Guerra Civil. 

 c) A importância simbólica dos bombardeios que os alemães promoveram contra 

os ingleses excediam quaisquer vantagens do ponto de vista estratégico. 

 d) É a falta de discriminação dos alvos dos bombardeios que acabam por tornar 

especialmente monstruosas as operações bélicas em curso no nosso tempo. 

 e) Consideram-se como responsável pela multiplicação de vítimas civis das 

guerras modernas a associação criminosa de duas técnicas mortais. 

 

 

Questão 35: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 
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Assunto: Pontuação 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

 

“Gene da longevidade” pode aumentar risco de Alzheimer 

 

Se há centenários na sua família, é grande a chance de você também ter vida 

longa. Disseminada na cultura popular, essa noção ganhou respaldo científico em 

2010, quando neurocientistas da Universidade de Boston identificaram, em uma 

pesquisa com 1.055 pessoas com mais de 90 anos, “genes da longevidade” − 150 

variantes genéticas associadas à propensão para viver mais. Agora, um estudo 

publicado no periódico Aging Cell sugere que uma delas aumenta o risco de 

desenvolver Alzheimer. 

 

Ao analisarem tecidos cerebrais de 590 pessoas que morreram com mais de 90 

anos, pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Rush, em Chicago, 

observaram que uma variante, a proteína de transferência de ésteres de 

colesterol (CEPT, na sigla em inglês), está relacionada a maior quantidade de 

placas amiloides, características da doença neurodegenerativa. 

 

Os resultados contradizem um estudo divulgado pouco tempo antes no Journal of 

American Medical Association, que sugeriu que a CEPT estava relacionada a 

maior agilidade mental em pessoas com mais de 70 anos − resultado mais 

evidente em voluntários descendentes de judeus do leste europeu. Qual estudo 

está “certo”? “Talvez nenhum. Há muitas outras variantes, talvez ainda 

desconhecidas; seria precipitado relacionar a CEPT diretamente à propensão 

para desenvolver a demência”, diz o neurocientista David Bennet, um dos autores 

da pesquisa da Universidade de Rush. 

 

(Adaptado de Neurocircuito. Patologia. Mente Cérebro: Psicologia, psicanálise, 

neurociência. São Paulo: Duetto, Ano XIX, n. 229. p. 76) 
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Está correta a seguinte afirmação sobre a pontuação do texto: 

 a) O uso de aspas em “Gene da longevidade”, no título, explicita o receio do autor 

em assumir como correta uma expressão que considera pouco razoável. 

 b) Em [...] pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Rush, em Chicago, 

observaram [...], a supressão da primeira vírgula não altera a correção da frase. 

 c) Os parênteses em (CEPT, na sigla em inglês) acolhem especificação que, por 

sua vez, é antecedida pela exposição de uma causa. 

 d) As aspas em “certo” sugerem uma específica concepção: a de que a pesquisa é 

um processo de paulatina descoberta, que não se pauta pela oposição entre certo 

e errado. 

 e) Alterando a pontuação do trecho “Talvez nenhum. Há muitas outras 

variantes...”, é redação correta, que preserva o sentido, a seguinte: “Talvez 

nenhum, por que há muitas outras variantes”. 

Questão 36: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Pontuação 

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

Fora com a dignidade 

 

Acho ótimo que a Igreja Católica tenha escolhido a saúde pública como tema de 

sua campanha da fraternidade deste ano. Todas as burocracias – e o SUS não é 

uma exceção – têm a tendência de acomodar-se e, se não as sacudirmos de vez em 

quando, caem na abulia. É bom que a Igreja use seu poder de mobilização para 

cobrar melhorias. 

 

Tenho dúvidas, porém, de que o foco das ações deva ser o combate ao que dom 

Odilo Scherer, numa entrevista, chamou de terceirização e comercialização da 

saúde. É verdade que colocar um preço em procedimentos médicos nem sempre 

leva ao melhor dos desfechos, mas é igualmente claro que consultas, cirurgias e 

drogas têm custos que precisam ser gerenciados. Ignorar as leis de mercado, 
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como parece sugerir dom Odilo, provavelmente levaria o sistema ao colapso, 

prejudicando ainda mais os pobres. 

 

Para o religioso, é “a dignidade do ser humano” que deve servir como critério 

moral na tomada de decisões relativas a vida e morte. O problema com a 

“dignidade” é que ela é subjetiva demais. A pluralidade de crenças e preferências 

do ser humano é tamanha que o termo pode significar qualquer coisa, desde 

noções banais, como não humilhar desnecessariamente o paciente (forçando-o, 

por exemplo, a usar aqueles horríveis aventais vazados atrás), até a adesão 

profunda a um dogma religioso (há confissões que não admitem transfusões de 

sangue). 

 

Numa sociedade democrática não podemos simplesmente apanhar uma dessas 

concepções e elevá-la a valor universal. E, se é para operar com todas as noções 

possíveis, então já não estamos falando de dignidade, mas, sim, de respeito à 

autonomia do paciente, conceito que a substitui sem perdas. 

  

(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, março/2012) 

 

A pontuação está plenamente adequada na seguinte frase: 

 a) O autor ainda que de modo respeitoso, não deixa de discordar de dom Odilo 

Scherer, que se pronunciou numa entrevista recente, a respeito da cobrança 

segundo ele inadmissível por serviços de saúde. 

 b) O autor, ainda que de modo respeitoso não deixa de discordar de dom Odilo 

Scherer, que se pronunciou, numa entrevista recente a respeito da cobrança, 

segundo ele inadmissível, por serviços de saúde. 

 c) O autor, ainda que, de modo respeitoso, não deixa de discordar de dom Odilo 

Scherer, que se pronunciou numa entrevista recente a respeito da cobrança, 

segundo ele inadmissível, por serviços de saúde. 
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 d) O autor, ainda que de modo respeitoso, não deixa de discordar de dom Odilo 

Scherer, que se pronunciou, numa entrevista recente, a respeito da cobrança, 

segundo ele inadmissível, por serviços de saúde. 

 e) O autor, ainda que de modo respeitoso não deixa de discordar, de dom Odilo 

Scherer, que se pronunciou, numa entrevista, recente, a respeito da cobrança 

segundo ele, inadmissível, por serviços de saúde. 

  

 

 

Questão 37: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Pontuação 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Cada um fala como quer, ou como pode, ou como acha que pode. Ainda ontem me 

divertiu este trechinho de crônica do escritor mineiro Humberto Werneck, de seu 

livro Esse inferno vai acabar: 

 

“− Meu cabelo está pendoando – anuncia a prima, apalpando as melenas. 

 

Tenho anos, décadas de Solange, mas confesso que ela, com o seu solangês, às 

vezes me pega desprevenido. 

 

− Seu cabelo está o quê? 

 

− Pendoando – insiste ela, e, com a paciência de quem explica algo elementar a um 

total ignorante, traduz: 

 

− Bifurcando nas extremidades. 

 

É assim a Solange, criatura para a qual ninguém morre, mas falece, e, quando 

sobrevém esse infausto acontecimento, tem seu corpo acondicionado num 
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ataúde, num esquife, num féretro, para ser inumado em alguma necrópole, ou, 

mais recentemente, incinerado em crematório. Cabelo de gente assim não se 

torna vulgarmente quebradiço: pendoa.” 

 

Isso me fez lembrar uma visita que recebemos em casa, eu ainda menino. Amigas 

da família, mãe e filha adolescente vieram tomar um lanche conosco. D. Glorinha, 

a mãe, achava meu pai um homem intelectualizado e caprichava no vocabulário. A 

certa altura pediu ela a mim, que estava sentado numa extremidade da mesa: 

 

− Querido, pode alcançar-me uma côdea desse pão? 

 

− Por falta de preparo linguístico não sabia como atender a seu pedido. Socorreu-

me a filha adolescente: 

 

− Ela quer uma casquinha do pão. Ela fala sempre assim na casa dos outros. 

 

− A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a filha 

com reprovação, isto é, dardejou-a com olhos censórios. 

 

Veja-se, para concluir, mais um trechinho do Werneck: 

 

“Você pode achar que estou sendo implicante, metido a policiar a linguagem 

alheia. Brasileiro é assim mesmo, adora embonitar a conversa para impressionar 

os outros. Sei disso. Eu próprio já andei escrevendo sobre o que chamei de 

ruibarbosismo: o uso de palavreado rebarbativo como forma de, numa discussão, 

reduzir ao silêncio o interlocutor ignaro. Uma espécie de gás paralisante verbal.” 

(Cândido Barbosa Filho, inédito) 

  

Está plenamente adequada a pontuação do seguinte período: 
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 a) Acredita-se sobretudo entre os estudiosos da linguagem, que por não haver 

dois sinônimos perfeitos, há que se empregar com toda a precisão os vocábulos de 

uma língua, ainda que com isso, se corra o risco de passar por pernóstico. 

 b) Acredita-se, sobretudo entre os estudiosos da linguagem que, por não haver 

dois sinônimos perfeitos há que se empregar, com toda a precisão, os vocábulos 

de uma língua ainda que com isso, se corra o risco de passar por pernóstico. 

 c) Acredita-se sobretudo entre os estudiosos da linguagem que, por não haver 

dois sinônimos perfeitos, há que se empregar com toda a precisão, os vocábulos 

de uma língua ainda que, com isso, se corra o risco de passar por pernóstico. 

 d) Acredita-se, sobretudo, entre os estudiosos da linguagem, que, por não haver 

dois sinônimos perfeitos, há que se empregar com toda a precisão, os vocábulos 

de uma língua, ainda que com isso, se corra o risco de passar por pernóstico. 

 e) Acredita-se, sobretudo entre os estudiosos da linguagem, que, por não haver 

dois sinônimos perfeitos, há que se empregar com toda a precisão os vocábulos de 

uma língua, ainda que com isso se corra o risco de passar por pernóstico. 

 

 

Questão 38: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Pontuação 

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Confiar e desconfiar 

  

Desconfiar é bom e não custa nada − é o que diz o senso comum, valorizando 

tanto a cautela como a usura. Mas eu acho que desconfiar custa, sim, e às vezes 

custa demais. A desconfiança costuma ficar bem no meio do caminho da aventura, 

da iniciativa, da descoberta, atravancando a passagem e impedindo − quem sabe? 

− uma experiência essencial. 
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Por desconfiar deixamos de arriscar, permitindo que a prudência nos imobilize; 

por cautela, calamo-nos, não damos o passo, desviamos o olhar. Depois, ficamos 

ruminando sobre o que teremos perdido, por não ousar. 

 

O senso comum também diz que é melhor nos arrependermos do que fizemos do 

que lamentarmos o que deixamos de fazer. Como se vê, a sabedoria popular 

também hesita, e se contradiz. Mas nesse capítulo da desconfiança eu arrisco: 

quando confiar é mais perigoso e mais difícil, parece-me valer a pena. Falo da 

confiança marcada pela positividade, pela esperança, pelo crédito, não pela mera 

credulidade. Mesmo quando o confiante se vê malogrado, a confiança terá valido 

o tempo que durou, a qualidade da aposta que perdeu. O desconfiado pode até 

contar vantagem, cantando alto: − Eu não falei? Mas ao dizer isso, com os pés 

chumbados no chão da cautela temerosa, o desconfiado lembra apenas a estátua 

do navegante que foi ao mar e voltou consagrado. As estátuas, como se sabe, não 

viajam nunca, apenas podem celebrar os grandes e ousados descobridores. 

 

“Confiar, desconfiando” é outra pérola do senso comum. Não gosto dessa 

orientação conciliatória, que manda ganhar abraçando ambas as opções. Confie, 

quando for esse o verdadeiro e radical desafio. 

  

(Ascendino Salles, inédito) 

 

Está inteiramente correta a pontuação do seguinte período: 

 a) Não é fácil − confessemos logo − estabelecer uma clara linha divisória entre o 

que há de virtuoso na confiança, reconhecida como atividade positiva e criativa, e 

o que há de meritório em desconfiar, quando isso significa problematizar uma 

decisão. 

 b) Não é fácil, confessemos logo, estabelecer uma clara linha divisória: entre o 

que há de virtuoso na confiança reconhecida como atividade positiva, e criativa, e 

o que há de meritório em desconfiar, quando isso significa problematizar uma 

decisão. 
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 c) Não é fácil, confessemos logo: estabelecer uma clara linha divisória, entre o que 

há de virtuoso na confiança reconhecida, como atividade positiva e criativa, e o 

que há de meritório em desconfiar quando, isso, significa problematizar uma 

decisão. 

 d) Não é fácil, confessemos logo estabelecer, uma clara linha divisória, entre o 

que há de virtuoso, na confiança reconhecida, como atividade positiva e criativa, e 

o que há de meritório em desconfiar, quando isso significa problematizar uma 

decisão. 

 e) Não é fácil − confessemos logo − estabelecer uma clara linha divisória, entre o 

que há de virtuoso, na confiança reconhecida como atividade positiva e criativa, e 

o que há de meritório, em desconfiar quando isso significa problematizar uma 

decisão. 

 

 

Questão 39: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Pontuação 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

No texto abaixo, Graciliano Ramos narra seu encontro com Nise da Silveira. 

  

Chamaram-me da porta: uma das mulheres recolhidas à sala 4 desejava falar 

comigo. Estranhei. Quem seria? E onde ficava a sala 4? Um sujeito conduziu-me ao 

fim da plataforma, subiu o corrimão e daí, com agilidade forte, galgou uma janela. 

Esteve alguns minutos conversando, gesticulando, pulou no chão e convidou-me a 

substituí-lo. Que? Trepar-me àquelas alturas, com tamancos? 

  

Examinei a distância, receoso, descalcei-me, resolvi tentar a difícil acrobacia. A 

desconhecida amiga exigia de mim um sacrifício; a perna, estragada na operação, 

movia-se lenta e perra; se me desequilibrasse, iria esborrachar-me no pavimento 

inferior. Não houve desastre. Numa passada larga, atingi o vão da janela; agarrei-
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me aos varões de ferro, olhei o exterior, zonzo, sem perceber direito por que me 

achava ali. Uma voz chegou-me, fraca, mas no primeiro instante não atinei com a 

pessoa que falava. Enxerguei o pátio, o vestíbulo, a escada já vista no dia anterior. 

No patamar, abaixo de meu observatório, uma cortina de lona ocultava a Praça 

Vermelha. Junto, à direita, além de uma grade larga, distingui afinal uma senhora 

pálida e magra, de olhos fixos, arregalados. O rosto moço revelava fadiga, aos 

cabelos negros misturavam-se alguns fios grisalhos. Referiu-se a Maceió, 

apresentou-se: 

  

− Nise da Silveira. 

  

Noutro lugar o encontro me daria prazer. O que senti foi surpresa, lamentei ver 

minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do hospital, dos seus 

queridos loucos. Sabia-a culta e boa, Rachel de Queiroz me afirmara a grandeza 

moral daquela pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, como a 

escusar-se de tomar espaço. Nunca me havia aparecido criatura mais simpática. O 

marido, também médico, era meu velho conhecido Mário Magalhães. Pedi notícias 

dele: estava em liberdade. E calei-me, num vivo constrangimento. 

  

De pijama, sem sapatos, seguro à verga preta, achei-me ridículo e vazio; 

certamente causava impressão muito infeliz. Nise, acanhada, tinha um sorriso 

doce, fitava-me os bugalhos enormes, e isto me agravava a perturbação, 

magnetizava-me. Balbuciou imprecisões, guardou silêncio, provavelmente se 

arrependeu de me haver convidado para deixar-me assim confuso. 

  

(RAMOS, Graciliano, Memórias do Cárcere, vol. 1. São Paulo, Record, 1996, p. 340 

e 341) 

  

Considere as afirmações abaixo. 
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I. No trecho Chamaram-me da porta: uma das mulheres recolhidas à sala 4 

desejava falar comigo. Estranhei. Quem seria? E onde ficava a sala 4? (1o 

parágrafo), a pontuação contribui para o clima de perplexidade pretendido pelo 

narrador. 

  

II. As perguntas Que? Trepar-me àquelas alturas, com tamancos? (1o parágrafo) 

são retóricas, de maneira que se podem suprimir os pontos de interrogação. 

  

III. No segmento ...olhei o exterior, zonzo, sem perceber direito porque me achava 

ali (2o parágrafo), a vírgula imediatamente após “exterior” pode ser suprimida, 

sem prejuízo para o sentido original. 

  

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I. 

 b) II. 

 c) II e III. 

 d) I e II. 

 e) I e III. 

 

 

Questão 40: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Pontuação 

Atenção: A questão de número refere-se ao texto seguinte. 

 

Fotografias 

 

Toda fotografia é um portal aberto para outra dimensão: o passado. A câmara 

fotográfica é uma verdadeira máquina do tempo, transformando o que é naquilo 

que já não é mais, porque o que temos diante dos olhos é transmudado 

imediatamente em passado no momento do clique. Costumamos dizer que a 

fotografia congela o tempo, preservando um momento passageiro para toda a 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

eternidade, e isso não deixa de ser verdade. Todavia, existe algo que descongela 

essa imagem: nosso olhar. Em francês, imagem e magia contêm as mesmas cinco 

letras: image e magie. Toda imagem é magia, e nosso olhar é a varinha de condão 

que descongela o instante aprisionado nas geleiras eternas do tempo fotográfico. 

 

Toda fotografia é uma espécie de espelho da Alice do País das Maravilhas, e cada 

pessoa que mergulha nesse espelho de papel sai numa dimensão diferente e 

vivencia experiências diversas, pois o lado de lá é como o albergue espanhol do 

ditado: cada um só encontra nele o que trouxe consigo. Além disso, o significado 

de uma imagem muda com o passar do tempo, até para o mesmo observador. 

 

Variam, também, os níveis de percepção de uma fotografia. Isso ocorre, na 

verdade, com todas as artes: um músico, por exemplo, é capaz de perceber 

dimensões sonoras inteiramente insuspeitas para os leigos. Da mesma forma, um 

fotógrafo profissional lê as imagens fotográficas de modo diferente daqueles que 

desconhecem a sintaxe da fotografia, a “escrita da luz”. Mas é difícil imaginar 

alguém que seja insensível à magia de uma foto. 

 

(Adaptado de Pedro Vasquez, em Por trás daquela foto. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010) 

  

  

Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase: 

 a)  As fotografias, por prosaicas que possam ser, representam um corte temporal, 

brecha no tempo por onde entra nosso olhar, capturado que foi pela magia da 

imagem e por ela instado a uma viagem imaginária. 

 b)  As fotografias, por prosaicas que possam ser representam um corte temporal; 

brecha no tempo, por onde entra nosso olhar capturado, que foi pela magia da 

imagem, e por ela instado a uma viagem imaginária. 
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 c)  As fotografias por prosaicas, que possam ser, representam um corte temporal: 

brecha no tempo por onde entra nosso olhar, capturado que foi, pela magia da 

imagem, e por ela instado a uma viagem imaginária. 

 d)  As fotografias por prosaicas, que possam ser representam, um corte temporal, 

brecha no tempo por onde entra nosso olhar capturado, que foi pela magia da 

imagem e por ela instado a uma viagem imaginária. 

 e)  As fotografias por prosaicas que possam ser, representam um corte temporal, 

brecha no tempo por onde entra nosso olhar, capturado, que foi pela magia da 

imagem e, por ela, instado a uma viagem imaginária. 

 

 

Questão 41: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2013 

Assunto: Pontuação 

Atenção: O texto abaixo refere-se à questão. 

  

A sustentabilidade do meio ambiente deve ser a meta buscada por qualquer 

indivíduo ou grupo que necessite de recursos naturais para sobreviver. E isso é 

um fato que não admite contestação. 

 

Incorporar a premissa de respeito à natureza e do uso sustentável dos recursos 

naturais deve ser um trabalho constante e doutrinário frente às populações que 

habitam ou que trabalham nos campos e áreas rurais. Trabalhar para manter a 

biodiversidade local e evitar a erosão que destrói as áreas cultiváveis, além de ser 

economicamente viável, representa manter, por muito mais tempo, a terra em 

condições de gerar riquezas e de prover o sustento das populações que dela 

dependem. 

 

Reciclar os dejetos oriundos das criações animais e dos refugos das plantações 

deve ser encarado não como custo ou gasto “a mais”, mas sim como uma excelente 

oportunidade de gerar toda ou parte da energia necessária para executar as 
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atividades econômicas a que se propõem e também como fonte de fertilizantes 

baratos e totalmente gratuitos, o que, sem dúvida, representará um salto na 

lucratividade de qualquer propriedade rural. 

 

Garantir a sustentabilidade do meio ambiente é garantir, antes de qualquer coisa, 

que a fome, a pobreza e a miséria estarão afastadas definitivamente e, com isso, 

terminará a dura realidade que força as pessoas a praticar a exploração 

predatória dos recursos disponíveis em determinadas áreas. Pois, só com uma 

situação de vida regular, os habitantes de uma determinada região poderão 

tornar-se permeáveis às “novas ideias”. 

 

Levantar a bandeira da sustentabilidade do meio ambiente e promover nas 

comunidades rurais o pensamento de que essa é a única forma viável de manter 

suas atividades econômicas em condições de gerar riquezas por muito mais 

tempo e de forma continuada são os desafios mais pungentes dos governos e das 

organizações ambientais dos tempos atuais. 

 

(Adaptado de: http://www.atitudessustentaveis.com.br/conscientizacao/ 

desenvolvimento-sustentabilidade-meio-ambiente/) 

  

Leia as frases abaixo. 

 

I. Os problemas advindos da exploração indiscriminada dos recursos naturais e 

das práticas predatórias em determinadas culturas; pode em muito pouco tempo, 

inviabilizar o uso de terras e a extração desses recursos naturais. 

 

II. O aquecimento global e o desequilíbrio que provocam, a aparição de pragas e 

de catástrofes climáticas passa, com toda certeza pelo desrespeito e por más 

práticas, em relação ao meio ambiente e aos processos adotados em nossas 

lavouras e criações. 
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III. O efeito estufa, potencializado pela queima de combustíveis fósseis, tem 

colaborado com o aumento da temperatura no globo terrestre nas últimas 

décadas. Pesquisas recentes indicaram que o século XX foi o mais quente dos 

últimos 500 anos. 

 

Tanto a concordância quanto a pontuação estão corretas APENAS em 

 a) II. 

 b) III. 

 c) I e III. 

 d) I e II. 

 e) II e III. 

 

 

Questão 42: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Pontuação 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

 

Se um cachorro “pensa” ou não, “tem consciência” ou não, isso depende da 

definição escolhida. Algumas pessoas não atribuirão “consciência” a criatura 

alguma que não seja capaz de abstrair um conceito geral com base em fatos 

particulares e, a partir daí, aplicar o aparato da lógica formal de modo a fazer 

inferências para além desses fatos. Outros conferem “consciência” a criaturas que 

reconhecem seus parentes consanguíneos e se recordam de locais prévios 

relacionados a situações de perigo ou de prazer. Pelo primeiro critério, os cães 

não têm consciência; pelo segundo, têm. Mas os cães permanecem sendo cães e 

sentindo aquilo que sentem, sem levar em consideração os rótulos escolhidos por 

nós. 

 

No contexto dos esforços internacionais para conservar a biodiversidade, essa 

questão assume uma importância central, uma vez que o argumento clássico 

sobre os motivos pelos quais uma criatura supostamente decente e moral como o 
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Homo sapiens pode maltratar e até mesmo exterminar outras espécies se assenta 

sobre uma posição extrema num continuum. A tradição cartesiana, formulada 

explicitamente no século XVII, mas presente, sem dúvida, numa forma “popular” 

ou em outras versões, ao longo de toda história humana, sustenta que os outros 

animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e que apenas 

os homens gozam de “consciência”, não importa como ela seja definida. Nas 

versões radicais dessa teoria, até mesmo a dor e o sofrimento manifestos de 

outros mamíferos (tão palpáveis para nós, e da maneira mais visceral, uma vez que 

as expressões vocais e faciais desses parentes evolutivos próximos são 

semelhantes às nossas próprias reações aos mesmos estímulos) nada mais 

sinalizam do que uma resposta automática sem nenhuma representação interna 

em termos de sentimento − porque os outros animais não têm consciência 

alguma. Assim, levando adiante esse argumento, poderíamos nos preocupar com a 

extinção em função de outras razões, mas não em virtude de alguma espécie de 

dor ou sofrimento associado a essas mortes inevitáveis. 

 

Não acredito que muitas pessoas sustentem nos dias de hoje uma versão tão forte 

da posição cartesiana, mas a tradição de se considerar os animais “inferiores” 

como “menos capazes de sentir” certamente persiste como um paliativo que ajuda 

a justificar nossa rapacidade − do mesmo modo como os nossos ancestrais 

racistas argumentavam que os “insensíveis” índios eram incapazes de 

experimentar alguma forma de dor conceitual ou filosófica pela perda de seu 

ambiente ou modo de vida (desde que os territórios reservados suprissem suas 

necessidades corporais de alimento e segurança), e que os “primitivos” africanos 

não lamentariam a terra natal e a família abandonadas à força uma vez que a 

escravidão lhes assegurasse a sobrevivência do ponto de vista físico. 

 

(Adaptado de: Stephen Jay Gould. A montanha de moluscos de 

Leonardo da Vinci. Trad. de Rejane Rubino. S.Paulo: Cia. das Letras, 2003. p.465-

6) 
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Atente para as afirmações abaixo sobre a pontuação empregada no texto. 

 

I. Outros conferem “consciência” a criaturas que reconhecem seus parentes 

consanguíneos e se recordam de locais prévios relacionados a situações de perigo 

ou de prazer. (1º parágrafo) 

  

Sem prejuízo para o sentido e a correção, uma vírgula poderia ser colocada 

imediatamente depois da palavra criaturas. 

 

II. Não acredito que muitas pessoas sustentem nos dias de hoje uma versão tão 

forte da posição cartesiana... (3º parágrafo) 

  

Sem prejuízo para a correção e a clareza, o segmento em destaque poderia ser 

isolado por vírgulas. 

 

III. ... os “insensíveis” índios eram incapazes de experimentar alguma forma de dor 

conceitual ou filosófica pela perda de seu ambiente ou modo de vida (desde que 

os territórios reservados suprissem suas necessidades corporais de alimento e 

segurança), e que os “primitivos” africanos... (3º parágrafo) 

 

A substituição dos parênteses por travessões não implicaria prejuízo para a 

correção e a lógica. 

 

Está correto o que se afirma em 

 a) II, apenas. 

 b) I, apenas. 

 c) I, II e III. 

 d) II e III, apenas. 

 e) I e III, apenas. 
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Questão 43: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Pontuação 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

 

Cora Coralina, de Goiás 

 

Este nome não inventei, existe mesmo, é de uma mulher que vive em Goiás: Cora 

Coralina. 

 

Cora Coralina, tão gostoso pronunciar este nome, que começa aberto em rosa e 

depois desliza pelas entranhas do mar, surdinando música de sereias antigas e de 

Dona Janaína moderna. 

 

Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e o atual, passam as 

crianças e os miseráveis de hoje. O verso é simples, mas abrange a realidade vária. 

Escutemos: “Vive dentro de mim / uma cabocla velha / de mau olhado, / acocorada 

ao pé do borralho, / olhando pra o fogo.” “Vive dentro de mim / a lavadeira do rio 

Vermelho. / Seu cheiro gostoso d'água e sabão.” “Vive dentro de mim / a mulher 

cozinheira. / Pimenta e cebola. / Quitute bem feito.” “Vive dentro de mim / a 

mulher proletária. / Bem linguaruda, / desabusada, sem preconceitos.” “Vive 

dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, / tão 

murmurada...” 

 

Todas as vidas. E Cora Coralina as celebra com o mesmo sentimento de quem 

abençoa a vida. Ela se coloca junto aos humildes, defende-os com espontânea 

opção, exalta-os, venera-os. Sua consciência humanitária não é menor do que a 

sua consciência da natureza. 

 

Assim é Cora Coralina − um ser geral, “coração inumerável”, oferecido a estes 

seres que são outros tantos motivos de sua poesia: o menor abandonado, o 

pequeno delinquente, o presidiário, a mulher-da-vida. Voltando-se para o cenário 
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goiano, tem poemas sobre a enxada, o pouso das boiadas, o trem de gado, os 

becos e sobrados, o prato azul-pombinho, último restante de majestoso aparelho 

de 92 peças, orgulho extinto da família. 

 

Cora Coralina, um admirável brasileiro. Ela mesma se define: “Mulher sertaneja, 

livre, turbulenta, cultivadamente rude. Inserida na gleba. Mulher terra. Nos meus 

reservatórios secretos um vago sentido de analfabetismo.” Opõe à morte “aleluias 

festivas e os sinos alegres da Ressurreição. Doceira fui e gosto de ter sido. Mulher 

operária”. 

 

Cora Coralina: gosto muito deste nome, que me invoca, me bouleversa, me 

hipnotiza, como no verso de Bandeira. 

 

(Adaptado de: Carlos Drummond de Andrade. Publicado originalmente no Jornal 

do Brasil. 

Cad. B, 27.12.80. Cora Coralina. Vintém de cobre: meias confissões de Aninha. 8. 

ed. S.Paulo: Global, 2001. p. 8-11) 

  

A frase cuja pontuação está inteiramente adequada é: 

 a) Sendo um nome hoje conhecido de todos os que apreciam a poesia, Cora 

Coralina deve ter encontrado, já muitos intérpretes de sua obra, alguns 

certamente sensíveis, e argutos, mas poucos terão escrito sobre sua poesia, de 

maneira tão poética como o fez Drummond, ele mesmo um de nossos maiores 

poetas. 

 b) Sendo um nome hoje conhecido, de todos os que apreciam a poesia, Cora 

Coralina deve ter encontrado já muitos intérpretes de sua obra, alguns 

certamente sensíveis e argutos, mas, poucos terão escrito sobre sua poesia, de 

maneira tão poética como o fez Drummond ele mesmo, um de nossos maiores 

poetas. 

 c) Sendo um nome, hoje conhecido de todos, os que apreciam a poesia, Cora 

Coralina deve ter encontrado já muitos intérpretes, de sua obra, alguns 
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certamente sensíveis e argutos; mas poucos terão escrito sobre sua poesia de 

maneira tão poética como o fez Drummond, ele mesmo um de nossos maiores 

poetas. 

 d) Sendo um nome hoje conhecido de todos os que apreciam a poesia, Cora 

Coralina deve ter encontrado já muitos intérpretes de sua obra, alguns 

certamente sensíveis e argutos, mas poucos terão escrito sobre sua poesia de 

maneira tão poética como o fez Drummond, ele mesmo um de nossos maiores 

poetas. 

 e) Sendo um nome hoje conhecido de todos, os que apreciam a poesia, Cora 

Coralina deve ter encontrado já muitos intérpretes de sua obra, alguns, 

certamente sensíveis e argutos, mas poucos, terão escrito sobre sua poesia de 

maneira tão poética como o fez Drummond, ele mesmo, um de nossos maiores 

poetas. 

 

 

Questão 44: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Pontuação 

A frase pontuada em conformidade com as orientações da gramática normativa é: 

 a) Não fica muito claro, como os veteranos estudiosos da área poderiam abrigar o 

pensamento desse jovem pesquisador, porque o ponto de vista dele é agudo e 

sobretudo, excêntrico. 

 b) Seria um equívoco atribuir ao procurador, daquela pessoa idosa, doente, e 

fragilizada a responsabilidade pelos malfeitos que foram descobertos, pois ele a 

tem em alta consideração. 

 c) Se é justo valorizar a experiência de nossos antepassados, o saber advindo de 

nossas próprias vivências, não deve ser tido como menos valoroso; ao contrário 

pode harmonizar-se com o saber herdado. 

 d) O conferencista comprovou que a contextualização é o traço mais forte na 

área da história das ideias que mais avançou na última década: a história do 

pensamento político. 
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 e) Sempre voltou seu olhar para as flores mais sensíveis e, de cultivo mais difícil, 

porém, ao longo de sua trajetória valeu-se de cautelas mais adequadas ao culti vo 

de espécies mais resistentes. 

 

 

Questão 45: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Pontuação 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Saudade de Waterloo 

 

É famosa a história da mulher que se queixava de um dia particularmente agitado 

nas redondezas da sua casa e do que o movimento constante de cavaleiros e 

carroças fizera à sua roupa estendida para secar, sem saber que estava falando da 

batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que famílias 

inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, 

de carruagem, assistir à primeira batalha da Guerra Civil americana, em 

Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira Grande Guerra, ou a primeira guerra 

moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens em 

uniformes de combate. Mulheres e crianças foram poupadas. Só 5 por cento das 

mortes na Primeira Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a 

proporção foi de 65 por cento. 

 

Os estragos colaterais da Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo 

de duas técnicas mortais, a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. 

Bombardear populações civis foi adotado como uma “legítima” tática militar, para 

atingir o moral do inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres, que 

tinha importância simbólica como coração da Inglaterra mas nenhuma 

importância estratégica. Mas ingleses e americanos também se dedicaram com 

entusiasmo ao bombardeio indiscriminado, como o que arrasou a cidade de 
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Dresden. E os “estragos colaterais” chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em 

Hiroshima e Nagasaki. 

 

Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por 

qualquer causa. E cada vez que vemos uma das vítimas do terror, como o último 

cadáver de uma criança judia ou palestina sacrificada naquela guerra 

especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os soldados 

morriam nas guerras, e ainda era possível ser um espectador, mesmo distraído 

como a dona de casa de Waterloo, da história. Ou ser inocente. 

 

(Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2008, pp. 123/124) 

  

Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase: 

 a) Sob o ponto de vista dos chamados “estragos colaterais”, entendidos como 

efeitos abrangentes da violência das guerras, os conflitos antigos não eram 

apoteoses tétricas, de vez que se limitavam, quase sempre, à conflagração entre 

soldados, poupando-se, assim, a população civil. 

 b) Sob o ponto de vista, dos chamados “estragos colaterais” entendidos como 

efeitos abrangentes da violência das guerras, os conflitos antigos não eram 

apoteoses tétricas, de vez que se limitavam quase sempre, à conflagração entre 

soldados poupando-se assim a população civil. 

 c) Sob o ponto de vista dos chamados “estragos colaterais”, entendidos como 

efeitos abrangentes da violência das guerras, os conflitos antigos, não eram 

apoteoses tétricas, de vez que se limitavam quase sempre, à conflagração entre 

soldados poupando-se, assim, a população civil. 

 d) Sob o ponto de vista, dos chamados “estragos colaterais”, entendidos como 

efeitos abrangentes, da violência das guerras, os conflitos antigos não eram 

apoteoses tétricas de vez que, se limitavam, quase sempre, à conflagração entre 

soldados poupando-se assim, a população civil. 
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 e) Sob o ponto de vista dos chamados “estragos colaterais” entendidos como 

efeitos abrangentes, da violência das guerras, os conflitos antigos não eram 

apoteoses tétricas, de vez que, se limitavam, quase sempre à conflagração entre 

soldados, poupando-se assim a população civil. 

 

 

Questão 46: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Pontuação 

Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo. 

  

Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no 

Leblon, o Jardim Botânico foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de 

creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos dadas com minha avó. 

Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que 

vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, 

subir as escadarias de pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, 

catar mulungu. 

  

Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do 

que um grão de ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha 

preta seu vermelho é um vermelho vivo, tão vivo que parece quase estranho à 

natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir encontrar um mulungu 

em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por 

entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com 

que alegria eu me abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por 

causa da ponta preta tinha uma aparência que a mim lembrava vagamente um 

olho. 

  

Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre 

prestava atenção nos detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em 

torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade 
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de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. Conseguia 

às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que 

nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam 

aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre 

as folhas e sempre numa determinada região do Jardim Botânico. 

  

Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, 

procurei no dicionário e descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que 

também é conhecido pelo nome de flor-de-coral. ''Árvore regular, ornamental, da 

família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de flores 

vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do 

tamanho de um feijão (mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia. 

  

Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter 

visto uma dessas sementes lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas 

desapareciam e hoje me pergunto se não era minha avó que as guardava e tornava 

a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos olhando, 

só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou 

nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza 

impalpável. Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memória mínima. 

  

(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: 

http://heloisaseixas.com.br) 

  

Com respeito à pontuação, atente para as seguintes afirmações: 

  

I. Na frase Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou 

três (3o parágrafo), pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente antes de 

apenas, mantendo-se a correção e o sentido. 
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II. No 4o parágrafo, os parênteses indicam juízos da escritora, que, portanto, não 

constam da definição encontrada no dicionário. 

  

III. No segmento O fato é que não me sobrou nenhuma e elas ganharam, talvez 

por isso... (5o parágrafo), pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente antes 

de "e", sem prejuízo para a correção e o sentido. 

  

Está correto o que consta em 

 a)  I e II, apenas. 

 b)  I, II e III. 

 c)  I e III, apenas. 

 d)  II e III, apenas. 

 e)  II, apenas. 

 

 

Questão 47: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Pontuação 

Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo. 

  

Logrador 

  

Você habita o próprio centro 

de um coração que já foi meu. 

Por dentro torço por que dentro 

em pouco lá só more eu. 

  

Livre de todos os negócios 

e vícios que advêm de amar 

lá seja o centro de alguns ócios 

que escolherei por cultivar. 
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Para que os sócios vis do amor, 

rancor, dor, ódio, solidão, 

não mais consumam meu vigor, 

  

amado e amor banir-se-ão 

do centro rumo a um logrador 

subúrbio desse coração. 

  

(CÍCERO, Antonio. Guardar, Rio de Janeiro, Record, 1996, p. 71) 

  

Atente para as afirmativas abaixo relativas a pontuação. 

  

I. Pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente após amar, na segunda estrofe, 

sem prejuízo para a correção. 

  

II. As vírgulas empregadas imediatamente antes de rancor e após solidão, na 

terceira estrofe, podem ser substituídas por travessões, sem prejuízo para a 

correção. 

  

III. O último verso poderia vir precedido de dois-pontos ou travessão, já que 

constitui uma explicação do termo antecedente logrador. 

  

Está correto o que consta em 

 a)  I e II, apenas. 

 b)  II, apenas. 

 c)  II e III, apenas. 

 d)  I e III, apenas. 

 e)  I, II e III. 

 

 

Questão 48: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 
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Assunto: Pontuação 

Atenção: Leia o texto abaixo para responder à questão. 

  

A competência do escritor 

  

O grande ficcionista russo Anton Tchékhov tinha posições bastante maduras 

sobre a função essencial de um escritor. Numa das cartas que escreveu a um 

amigo, dizia, em síntese, que, ao exigirmos do artista uma atitude consciente em 

relação ao seu trabalho, costumamos confundir dois conceitos: a solução do 

problema de que ele trata e a colocação correta desse problema, pela qual se 

esclarecem quais são as questões nele implicadas. Apenas o segundo conceito é 

obrigatório para o artista. Há nisso alguma semelhança com o julgamento de um 

tribunal: as partes envolvidas devem colocar as questões corretamente, e que os 

jurados resolvam, cada um à sua maneira. 

  

O grande escritor russo formula aqui uma proposição cuja prática exemplar 

representa-se, entre nós, na obra madura de Machado de Assis. Também este 

parece adotar a tese de que mais vale formular bem uma questão do que tentar de 

qualquer modo sua solução. Quem lê os contos e romances maduros de Machado 

de Assis fica com a sensação de que cabe a ele, como leitor, o juízo de valor final a 

ser aplicado à forma de pensar e de agir das personagens. 

  

(Juracy Colombo, inédito) 

  

Atente para a construção das seguintes frases: 

  

I. Para o caso do escritor, apenas o segundo conceito é obrigatório. 

  

II. A solução de um problema não cabe aos escritores, cuja preocupação maior 

está em sua exposição. 
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III. Ele não confia muito nos escritores, que apresentam soluções mais ou menos 

óbvias. 

  

A supressão da vírgula altera significativamente o sentido da frase que está em 

 a)  I, II e III. 

 b)  I e II, apenas. 

 c)  II e III, apenas. 

 d)  I e III, apenas. 

 e)  II, apenas. 

 

 

Questão 49: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

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

Conjunções etc) 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

 

“Gene da longevidade” pode aumentar risco de Alzheimer 

 

Se há centenários na sua família, é grande a chance de você também ter vida 

longa. Disseminada na cultura popular, essa noção ganhou respaldo científico em 

2010, quando neurocientistas da Universidade de Boston identificaram, em uma 

pesquisa com 1.055 pessoas com mais de 90 anos, “genes da longevidade” − 150 

variantes genéticas associadas à propensão para viver mais. Agora, um estudo 

publicado no periódico Aging Cell sugere que uma delas aumenta o risco de 

desenvolver Alzheimer. 

 

Ao analisarem tecidos cerebrais de 590 pessoas que morreram com mais de 90 

anos, pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Rush, em Chicago, 

observaram que uma variante, a proteína de transferência de ésteres de 

colesterol (CEPT, na sigla em inglês), está relacionada a maior quantidade de 

placas amiloides, características da doença neurodegenerativa. 
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Os resultados contradizem um estudo divulgado pouco tempo antes no Journal of 

American Medical Association, que sugeriu que a CEPT estava relacionada a 

maior agilidade mental em pessoas com mais de 70 anos − resultado mais 

evidente em voluntários descendentes de judeus do leste europeu. Qual estudo 

está “certo”? “Talvez nenhum. Há muitas outras variantes, talvez ainda 

desconhecidas; seria precipitado relacionar a CEPT diretamente à propensão 

para desenvolver a demência”, diz o neurocientista David Bennet, um dos autores 

da pesquisa da Universidade de Rush. 

 

(Adaptado de Neurocircuito. Patologia. Mente Cérebro: Psicologia, psicanálise, 

neurociência. São Paulo: Duetto, Ano XIX, n. 229. p. 76) 

 

Considere as afirmações a seguir. 

 

I. As formas pronominais sua e você referem-se exclusivamente, ao leitor; assim, o 

período não pode ser reescrito deste modo: “Se há centenários em uma família, é 

também grande a chance de se ter vida longa". 

 

II. No período Há muitas outras variantes, talvez ainda desconhecidas, tem-se 

uma contradição e uma impropriedade vocabular: afirma-se a existência do que é 

desconhecido e se usa variante em vez de “variável” (palavra mais apropriada ao 

contexto). 

 

III. A opção por citar as palavras de David Bennet e apresentá-lo como um dos 

envolvidos na pesquisa tem o efeito de conferir mais credibilidade ao que se 

afirma. 

 

De acordo com o texto, está correto APENAS o que se encontra em 

 a) I. 

 b) II. 
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 c) III. 

 d) I e II. 

 e) II e III. 

 

 

Questão 50: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

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

Conjunções etc) 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

 

“Gene da longevidade” pode aumentar risco de Alzheimer 

 

Se há centenários na sua família, é grande a chance de você também ter vida 

longa. Disseminada na cultura popular, essa noção ganhou respaldo científico em 

2010, quando neurocientistas da Universidade de Boston identificaram, em uma 

pesquisa com 1.055 pessoas com mais de 90 anos, “genes da longevidade” − 150 

variantes genéticas associadas à propensão para viver mais. Agora, um estudo 

publicado no periódico Aging Cell sugere que uma delas aumenta o risco de 

desenvolver Alzheimer. 

 

Ao analisarem tecidos cerebrais de 590 pessoas que morreram com mais de 90 

anos, pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Rush, em Chicago, 

observaram que uma variante, a proteína de transferência de ésteres de 

colesterol (CEPT, na sigla em inglês), está relacionada a maior quantidade de 

placas amiloides, características da doença neurodegenerativa. 

 

Os resultados contradizem um estudo divulgado pouco tempo antes no Journal of 

American Medical Association, que sugeriu que a CEPT estava relacionada a 

maior agilidade mental em pessoas com mais de 70 anos − resultado mais 

evidente em voluntários descendentes de judeus do leste europeu. Qual estudo 

está “certo”? “Talvez nenhum. Há muitas outras variantes, talvez ainda 
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desconhecidas; seria precipitado relacionar a CEPT diretamente à propensão 

para desenvolver a demência”, diz o neurocientista David Bennet, um dos autores 

da pesquisa da Universidade de Rush. 

 

(Adaptado de Neurocircuito. Patologia. Mente Cérebro: Psicologia, psicanálise, 

neurociência. São Paulo: Duetto, Ano XIX, n. 229. p. 76) 

 

O segundo parágrafo abona o seguinte comentário: 

 a) Há um equívoco na pontuação: no início do parágrafo, para dar conta do 

sentido apropriado à descrição do procedimento, deveria haver, necessa 

riamente, uma vírgula depois da palavra pessoas. 

 b) O segmento Ao analisarem, de valor temporal, poderia ser substituído por 

“Assim que analisaram”, sem prejuízo para o sentido e a correção do período. 

 c) O fragmento [d]a doença neurodegenerativa retoma, ao mesmo tempo em que 

caracteriza, uma palavra mencionada no parágrafo anterior. 

 d) A palavra características, que se refere a uma variante e a placas amiloides, 

deve ser compreendida como uma versão sintética da expressão “estruturas 

características”. 

 e) É facultativa a ocorrência do sinal indicativo de crase em relacionada a maior 

quantidade, isto é, tal ocorrência não implica incorreção gramatical, nem 

alteração do sentido original. 

 

 

Questão 51: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

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

Conjunções etc) 

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Confiar e desconfiar 
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Desconfiar é bom e não custa nada − é o que diz o senso comum, valorizando 

tanto a cautela como a usura. Mas eu acho que desconfiar custa, sim, e às vezes 

custa demais. A desconfiança costuma ficar bem no meio do caminho da aventura, 

da iniciativa, da descoberta, atravancando a passagem e impedindo − quem sabe? 

− uma experiência essencial. 

 

Por desconfiar deixamos de arriscar, permitindo que a prudência nos imobilize; 

por cautela, calamo-nos, não damos o passo, desviamos o olhar. Depois, ficamos 

ruminando sobre o que teremos perdido, por não ousar. 

 

O senso comum também diz que é melhor nos arrependermos do que fizemos do 

que lamentarmos o que deixamos de fazer. Como se vê, a sabedoria popular 

também hesita, e se contradiz. Mas nesse capítulo da desconfiança eu arrisco: 

quando confiar é mais perigoso e mais difícil, parece-me valer a pena. Falo da 

confiança marcada pela positividade, pela esperança, pelo crédito, não pela mera 

credulidade. Mesmo quando o confiante se vê malogrado, a confiança terá valido 

o tempo que durou, a qualidade da aposta que perdeu. O desconfiado pode até 

contar vantagem, cantando alto: − Eu não falei? Mas ao dizer isso, com os pés 

chumbados no chão da cautela temerosa, o desconfiado lembra apenas a estátua 

do navegante que foi ao mar e voltou consagrado. As estátuas, como se sabe, não 

viajam nunca, apenas podem celebrar os grandes e ousados descobridores. 

 

“Confiar, desconfiando” é outra pérola do senso comum. Não gosto dessa 

orientação conciliatória, que manda ganhar abraçando ambas as opções. Confie, 

quando for esse o verdadeiro e radical desafio. 

  

(Ascendino Salles, inédito) 

 

Mesmo quando o confiante se vê malogrado, a confiança terá valido o tempo que 

durou. 
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Complementa-se com coerência e correção esta nova redação dada à frase acima: 

A confiança terá valido a pena 

 a) a menos que o confiante se malogre. 

 b) tão logo se veja malogrado quem confiou. 

 c) uma vez que o confiante veja seu malogro. 

 d) ainda que o confiante se veja malogrado. 

 e) assim que se malogre o confiante. 

 

 

Questão 52: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

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

Conjunções etc) 

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

  

A áspera controvérsia sobre a importância da liberdade política é bem capaz de 

ocultar o essencial nessa matéria, ou seja, a liberdade existe como um valor ético 

em si mesmo, independentemente dos benefícios concretos que a sua fruição 

pode trazer aos homens. [...] 

  

A liberdade tem sido, em todos os tempos, a causa das maiores conquistas do ser 

humano. E, efetivamente, que valor teriam a descoberta da verdade, a criação da 

beleza, a invenção das utilidades ou a realização da justiça, se os homens não 

tivessem a possibilidade de escolher livremente o contrário de tudo isso? 

  

Heródoto foi um dos primeiros a sublinhar que o estado de liberdade torna os 

povos fortes, na guerra e na paz. Ao relatar a estupenda vitória que os atenienses, 

sob o comando de Cleômenes, conquistaram contra os calcídeos e os beócios, ele 

comenta: "Aliás, verifica-se, sempre e em todo lugar, que a igualdade entre os 

cidadãos é uma vantagem preciosa: submetidos aos tiranos, os atenienses não 

tinham mais valor na guerra que seus vizinhos; livres, porém, da tirania, sua 

superioridade foi manifesta. Por aí se vê que na servidão eles se recusavam a 
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manifestar seu valor, pois labutavam para um senhor; ao passo que, uma vez 

livres, cada um no seu próprio interesse colaborava, por todas as maneiras, para o 

triunfo do empreendimento coletivo". 

  

O mesmo fenômeno de súbita libertação de energias e de multiplicação 

surpreendente de forças humanas voltou a repetir-se vinte e quatro séculos 

depois, com a Revolução Francesa. Pela primeira vez na história moderna, as 

forças armadas de um país não eram compostas de mercenários, nem combatiam 

por um príncipe, sob o comando de nobres, mas eram formadas de homens livres e 

iguais, comandados por generais plebeus, sendo todos movidos tão só pelo amor à 

pátria. 

  

(COMPARATO, Fábio Konder. A liberdade como valor ético. Ética: direito, moral 

e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 546-

547) 

  

  

Análise da correlação entre frases do texto evidencia que, 

 a) (linha 9) em livres, porém, da tirania, sua superioridade foi manifesta, o 

deslocamento da conjunção para o início da frase altera significativamente o 

sentido original. 

 b) (linha 10) em pois labutavam para um senhor, a conjunção equivale a "quando". 

 c) (linhas 10) em ao passo que, uma vez livres, cada um no seu próprio interesse 

colaborava [...] para o triunfo do empreendimento coletivo, a locução destacada 

equivale a "enquanto", exprimindo oposição. 

 d) (linhas 13 e 14) em as forças armadas de um país não eram compostas de 

mercenários, nem combatiam por um príncipe, a inserção da conjunção "e" antes 

da conjunção destacada determinaria que as ideias expostas tivessem o mesmo 

peso na argumentação, o que não ocorre com a formulação original. 

 e) (linha 14) em mas eram formadas de homens livres e iguais, a conjunção 

destacada tem valor consecutivo. 
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Questão 53: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

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

Conjunções etc) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

O MAQUINISTA empurra a manopla do acelerador. O trem cargueiro começa a 

avançar pelos vastos e desertos prados do Cazaquistão, deixando para trás a 

fronteira com a China. 

  

O trem segue mais ou menos o mesmo percurso da lendária Rota da Seda, antigo 

caminho que ligava a China à Europa e era usado para o transporte de especiarias, 

pedras preciosas e, evidentemente, seda, até cair em desuso, seis séculos atrás. 

  

Hoje, a rota está sendo retomada para transportar uma carga igualmente 

preciosa: laptops e acessórios de informática fabricados na China e enviados por 

trem expresso para Londres, Paris, Berlim e Roma. 

  

A Rota da Seda nunca foi uma rota única, mas sim uma teia de caminhos trilhados 

por caravanas de camelos e cavalos a partir de 120 a.C., quando Xi'an − cidade do 

centro-oeste chinês, mais conhecida por seus guerreiros de terracota − era a 

capital da China. 

  

As caravanas começavam cruzando os desertos do oeste da China, viajavam por 

cordilheiras que acompanham as fronteiras ocidentais chinesas e então 

percorriam as pouco povoadas estepes da Ásia Central até o mar Cáspio e além. 

  

Esses caminhos floresceram durante os primórdios da Idade Média. Mas, à 

medida que a navegação marítima se expandiu e que o centro político da China se 

deslocou para Pequim, a atividade econômica do país migrou na direção da costa. 
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Hoje, a geografia econômica está mudando outra vez. Os custos trabalhistas nas 

cidades do leste da China dispararam na última década. Por isso as indústrias 

estão transferindo sua produção para o interior do país. 

  

O envio de produtos por caminhão das fábricas do interior para os portos de 

Shenzhen ou Xangai − e de lá por navios que contornam a Índia e cruzam o canal 

de Suez − é algo que leva cinco semanas. O trem da Rota da Seda reduz esse 

tempo para três semanas. A rota marítima ainda é mais barata do que o trem, mas 

o custo do tempo agregado por mar é considerável. 

  

Inicialmente, a experiência foi realizada nos meses de verão, mas agora algumas 

empresas planejam usar o frete ferroviário no próximo inverno boreal. Para isso 

adotam complexas providências para proteger a carga das temperaturas que 

podem atingir 40 °C negativos. 

  

(Adaptado de: www1.folhauol.com.br/FSP/newyorktimes/122473) 

  

Há relação de causa e consequência, respectivamente, entre 

 a) o aumento dos custos trabalhistas no leste da China e a atual transferência da 

produção industrial para o interior do país. 

 b) a redução de tempo no atual transporte por trem na Rota da Seda e a 

aceleração da venda de produtos de informática. 

 c) o uso de caminhões para o transporte de carga e a atual mudança da geografia 

econômica da China. 

 d) a retomada do transporte de mercadorias pela Rota da Seda e o aumento nos 

custos do transporte marítimo. 

 e) a suspensão do uso da Rota da Seda no fim da Idade Média e a diminuição na 

demanda do Ocidente por especiarias e seda. 
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Questão 54: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

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

Conjunções etc) 

Atenção: Para responder à questão, considere o trecho da entrevista abaixo. 

  

De que forma o conhecimento da cultura renascentista pode auxiliar no 

entendimento do presente? 

  

A história da cultura renascentista ilustra com clareza o processo de construção 

cultural do homem moderno e da sociedade contemporânea. Nela se manifestam, 

já muito dinâmicos e predominantes, os germes do individualismo, do 

racionalismo e da ambição ilimitada, típicos de comportamentos mais imperativos 

e representativos do nosso tempo. Ela consagra a vitória da razão abstrata, que é 

a instância suprema de toda a cultura moderna, versada no rigor das matemáticas 

que passarão a reger os sistemas de controle do tempo e do espaço. Será essa 

mesma razão abstrata que estará presente na própria constituição da chamada 

identidade nacional. Ela é a nova versão do poder dominante e será 

consubstanciada no Estado Moderno, entidade controladora e disciplinadora por 

excelência, que impõe à sociedade um padrão único, monolítico e intransigente. 

Isso, contraditoriamente, fará brotar um anseio de liberdade e autonomia do 

espírito, certamente o mais belo legado do Renascimento à atualidade. 

  

Como explicar a pujança do Renascimento, surgido em continuidade à miséria, à 

opressão e ao obscurantismo do período medieval? 

  

O Renascimento assinala o florescimento de um longo processo de produção, 

circulação e acumulação de recursos econômicos, desencadeado desde a Baixa 

Idade Média. São os excedentes dessa atividade crescente em progressão maciça 

que serão utilizados para financiar, manter e estimular uma ativação econômica. 

Surge assim a sociedade dos mercadores, organizada por princípios como a 

liberdade de iniciativas, a cobiça e a potencialidade do homem, compreendido 
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como senhor da natureza, destinado a dominá-la e a submetê-la à sua vontade. O 

Renascimento, portanto, é a emanação da riqueza e seus maiores compromissos 

serão para com ela. 

  

(Adaptado de: SEVCENKO, Nicolau. O renascimento. São Paulo: Atual; Campinas: 

Universidade Estadual de Campinas, 1982. p. 2 e 3) 

  

Ela consagra a vitória da razão abstrata, que é a instância suprema de toda a 

cultura moderna, versada no rigor das matemáticas que passarão a reger os 

sistemas de controle do tempo e do espaço. 

  

Afirma-se corretamente sobre a frase acima: 

 a) As vírgulas isolam um segmento explicativo. 

 b) O verbo consagra, no contexto, não admite transposição para a voz passiva. 

 c) No segmento que passarão a reger os sistemas de controle do tempo e do 

espaço, o elemento sublinhado pode ser substituído por "com que", sem prejuízo 

para o sentido original. 

 d) O segmento versada no rigor está corretamente traduzido, no contexto, por 

“de acordo com os princípios”. 

 e) O segmento que passarão a reger os sistemas de controle do tempo e do 

espaço pode ser substituído por "cujos sistemas de controle do tempo e do espaço 

passarão a reger". 

 

 

Questão 55: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2013 

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

Conjunções etc) 

Garantir aos nossos filhos a sustentabilidade do meio ambiente é a maior herança 

que poderíamos deixar aos nossos filhos; assim como livrar os nossos filhos da 

dura realidade da fome e da miséria que ainda afligem algumas populações. 
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Substituem-se corretamente os termos em negrito por pronomes em: 

 a) Garanti-las aos nossos filhos é a maior herança que poderíamos lhe deixar; 

assim como livrar-los da dura realidade da fome e da miséria que ainda lhes 

afligem. 

 b) Garantir-lhes aos nossos filhos é a maior herança que poderíamos deixar-lhes; 

assim como livrar-lhes da dura realidade da fome e da miséria que ainda afligem-

nas. 

 c) Garanti-la aos nossos filhos é a maior herança que poderíamos deixar-lhes; 

assim como livrá-los da dura realidade da fome e da miséria que ainda as afligem. 

 d) Garantir-lhes aos nossos filhos é a maior herança que poderíamos lhes deixar; 

assim como lhes livrar da dura realidade da fome e da miséria que ainda as 

afligem. 

 e) Garanti-la aos nossos filhos é a maior herança que poderíamos lhe deixar; 

assim como os livrar da dura realidade da fome e da miséria que ainda afligem- 

lhes. 

 

 

Questão 56: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

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

Conjunções etc) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

 

Se um cachorro “pensa” ou não, “tem consciência” ou não, isso depende da 

definição escolhida. Algumas pessoas não atribuirão “consciência” a criatura 

alguma que não seja capaz de abstrair um conceito geral com base em fatos 

particulares e, a partir daí, aplicar o aparato da lógica formal de modo a fazer 

inferências para além desses fatos. Outros conferem “consciência” a criaturas que 

reconhecem seus parentes consanguíneos e se recordam de locais prévios 

relacionados a situações de perigo ou de prazer. Pelo primeiro critério, os cães 

não têm consciência; pelo segundo, têm. Mas os cães permanecem sendo cães e 
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sentindo aquilo que sentem, sem levar em consideração os rótulos escolhidos por 

nós. 

 

No contexto dos esforços internacionais para conservar a biodiversidade, essa 

questão assume uma importância central, uma vez que o argumento clássico 

sobre os motivos pelos quais uma criatura supostamente decente e moral como o 

Homo sapiens pode maltratar e até mesmo exterminar outras espécies se assenta 

sobre uma posição extrema num continuum. A tradição cartesiana, formulada 

explicitamente no século XVII, mas presente, sem dúvida, numa forma “popular” 

ou em outras versões, ao longo de toda história humana, sustenta que os outros 

animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e que apenas 

os homens gozam de “consciência”, não importa como ela seja definida. Nas 

versões radicais dessa teoria, até mesmo a dor e o sofrimento manifestos de 

outros mamíferos (tão palpáveis para nós, e da maneira mais visceral, uma vez que 

as expressões vocais e faciais desses parentes evolutivos próximos são 

semelhantes às nossas próprias reações aos mesmos estímulos) nada mais 

sinalizam do que uma resposta automática sem nenhuma representação interna 

em termos de sentimento − porque os outros animais não têm consciência 

alguma. Assim, levando adiante esse argumento, poderíamos nos preocupar com a 

extinção em função de outras razões, mas não em virtude de alguma espécie de 

dor ou sofrimento associado a essas mortes inevitáveis. 

 

Não acredito que muitas pessoas sustentem nos dias de hoje uma versão tão forte 

da posição cartesiana, mas a tradição de se considerar os animais “inferiores” 

como “menos capazes de sentir” certamente persiste como um paliativo que ajuda 

a justificar nossa rapacidade − do mesmo modo como os nossos ancestrais 

racistas argumentavam que os “insensíveis” índios eram incapazes de 

experimentar alguma forma de dor conceitual ou filosófica pela perda de seu 

ambiente ou modo de vida (desde que os territórios reservados suprissem suas 

necessidades corporais de alimento e segurança), e que os “primitivos” africanos 
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não lamentariam a terra natal e a família abandonadas à força uma vez que a 

escravidão lhes assegurasse a sobrevivência do ponto de vista físico. 

 

(Adaptado de: Stephen Jay Gould. A montanha de moluscos de 

Leonardo da Vinci. Trad. de Rejane Rubino. S.Paulo: Cia. das Letras, 2003. p.465-

6) 

  

O cartesianismo sustenta que os animais são pouco mais que máquinas 

desprovidas de sentimentos. 

 

As versões radicais do cartesianismo consideram que até mesmo a dor de outros 

mamíferos é apenas uma resposta automática. 

 

Para o cartesianismo, o sofrimento dos animais não deve ser motivo para nos 

preocuparmos com sua possível extinção. 

 

As frases acima articulam-se num único período, com clareza e correção, em: 

 a) Ao sustentar que os animais são pouco mais que máquinas desprovidas de 

sentimentos e, segundo as versões radicais do cartesianismo, ao considerar que 

até mesmo a dor dos mamíferos é uma resposta automática, o sofrimento dos 

animais não deve ser motivo para nos preocuparmos com sua possível extinção. 

 b) O cartesianismo, cujas versões radicais consideram que até mesmo a dor de 

outros mamíferos é apenas uma resposta automática, sustenta que os animais são 

pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e, por conseguinte, que seu 

sofrimento não deve ser motivo para nos preocuparmos com sua possível 

extinção. 

 c) Para o cartesianismo, o sofrimento dos animais não deve ser motivo para nos 

preocuparmos com sua possível extinção, por que sustenta que os animais são 

pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos, as versões radicais do 

cartesianismo considerando que até mesmo a dor de outros mamíferos é apenas 

uma resposta automática. 
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 d) O cartesianismo sustenta que os animais são pouco mais que máquinas 

desprovidas de sentimentos e considera que até mesmo a dor de outros 

mamíferos é apenas uma resposta automática, isso para suas versões radicais, 

porquanto o sofrimento dos animais não deve ser motivo para nos preocuparmos 

com sua possível extinção. 

 e) Sustentando que os animais são pouco mais que máquinas desprovidas de 

sentimentos, o cartesianismo, em suas versões radicais, consideram que até 

mesmo a dor de outros mamíferos é apenas uma resposta automática, na medida 

em que o sofrimento dos animais não deve ser motivo para nos preocuparmos 

com sua possível extinção. 

 

 

Questão 57: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

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

Conjunções etc) 

Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo. 

  

Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no 

Leblon, o Jardim Botânico foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de 

creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos dadas com minha avó. 

Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que 

vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, 

subir as escadarias de pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, 

catar mulungu. 

  

Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do 

que um grão de ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha 

preta seu vermelho é um vermelho vivo, tão vivo que parece quase estranho à 

natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir encontrar um mulungu 

em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por 

entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com 
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que alegria eu me abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por 

causa da ponta preta tinha uma aparência que a mim lembrava vagamente um 

olho. 

  

Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre 

prestava atenção nos detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em 

torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade 

de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. Conseguia 

às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que 

nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam 

aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre 

as folhas e sempre numa determinada região do Jardim Botânico. 

  

Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, 

procurei no dicionário e descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que 

também é conhecido pelo nome de flor-de-coral. ''Árvore regular, ornamental, da 

família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de flores 

vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do 

tamanho de um feijão (mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia. 

  

Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter 

visto uma dessas sementes lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas 

desapareciam e hoje me pergunto se não era minha avó que as guardava e tornava 

a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos olhando, 

só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou 

nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza 

impalpável. Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memória mínima. 

  

(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: 

http://heloisaseixas.com.br) 
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... que a mim lembrava vagamente um olho. (2o parágrafo) 

... que me restava na palma da mão... (3o parágrafo) 

... o prazer de encontrá-las. (5o parágrafo) 

  

Os elementos sublinhados acima referem-se, na ordem dada, a: 

 a)  ponta preta – mulungus – sementes 

 b)  aparência – quantidade – sementes 

 c)  aparência – mulungus – folhagens 

 d)  grão – quantidade – sementes 

 e)  grão – grandeza – folhagens 

 

 

Questão 58: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Semântica 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

 

“Gene da longevidade” pode aumentar risco de Alzheimer 

 

Se há centenários na sua família, é grande a chance de você também ter vida 

longa. Disseminada na cultura popular, essa noção ganhou respaldo científico em 

2010, quando neurocientistas da Universidade de Boston identificaram, em uma 

pesquisa com 1.055 pessoas com mais de 90 anos, “genes da longevidade” − 150 

variantes genéticas associadas à propensão para viver mais. Agora, um estudo 

publicado no periódico Aging Cell sugere que uma delas aumenta o risco de 

desenvolver Alzheimer. 

 

Ao analisarem tecidos cerebrais de 590 pessoas que morreram com mais de 90 

anos, pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Rush, em Chicago, 

observaram que uma variante, a proteína de transferência de ésteres de 

colesterol (CEPT, na sigla em inglês), está relacionada a maior quantidade de 

placas amiloides, características da doença neurodegenerativa. 
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Os resultados contradizem um estudo divulgado pouco tempo antes no Journal of 

American Medical Association, que sugeriu que a CEPT estava relacionada a 

maior agilidade mental em pessoas com mais de 70 anos − resultado mais 

evidente em voluntários descendentes de judeus do leste europeu. Qual estudo 

está “certo”? “Talvez nenhum. Há muitas outras variantes, talvez ainda 

desconhecidas; seria precipitado relacionar a CEPT diretamente à propensão 

para desenvolver a demência”, diz o neurocientista David Bennet, um dos autores 

da pesquisa da Universidade de Rush. 

 

(Adaptado de Neurocircuito. Patologia. Mente Cérebro: Psicologia, psicanálise, 

neurociência. São Paulo: Duetto, Ano XIX, n. 229. p. 76) 

 

Assinale a alternativa correta acerca de reformulação de fragmento do terceiro 

parágrafo do texto. 

 a) É apropriada ao contexto a substituição de pouco tempo antes por “fazia pouco 

tempo". 

 b) Viola o padrão culto escrito da língua, no que se refere à concordância, a 

seguinte reformulação: “David Bennet, um dos autores que participou da 

pesquisa da Universidade de Rush”. 

 c) Preservado o sentido, é apropriada esta reformulação da parte inicial do 

discurso de David Bennet: “Talvez nenhum, à medida que há muitas outras 

variantes, talvez ainda desconhecidas;”. 

 d) O segmento que sugeriu pode ser substituído por “sugerindo”, sem prejuízo 

para a clareza do trecho. 

 e) É apropriada, do ponto de vista da flexão verbal, a substituição de Os 

resultados contradizem por “Se os resultados contradizerem”. 

 

 

Questão 59: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Semântica 
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Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Cada um fala como quer, ou como pode, ou como acha que pode. Ainda ontem me 

divertiu este trechinho de crônica do escritor mineiro Humberto Werneck, de seu 

livro Esse inferno vai acabar: 

 

“− Meu cabelo está pendoando – anuncia a prima, apalpando as melenas. 

 

Tenho anos, décadas de Solange, mas confesso que ela, com o seu solangês, às 

vezes me pega desprevenido. 

 

− Seu cabelo está o quê? 

 

− Pendoando – insiste ela, e, com a paciência de quem explica algo elementar a um 

total ignorante, traduz: 

 

− Bifurcando nas extremidades. 

 

É assim a Solange, criatura para a qual ninguém morre, mas falece, e, quando 

sobrevém esse infausto acontecimento, tem seu corpo acondicionado num 

ataúde, num esquife, num féretro, para ser inumado em alguma necrópole, ou, 

mais recentemente, incinerado em crematório. Cabelo de gente assim não se 

torna vulgarmente quebradiço: pendoa.” 

 

Isso me fez lembrar uma visita que recebemos em casa, eu ainda menino. Amigas 

da família, mãe e filha adolescente vieram tomar um lanche conosco. D. Glorinha, 

a mãe, achava meu pai um homem intelectualizado e caprichava no vocabulário. A 

certa altura pediu ela a mim, que estava sentado numa extremidade da mesa: 

 

− Querido, pode alcançar-me uma côdea desse pão? 
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− Por falta de preparo linguístico não sabia como atender a seu pedido. Socorreu-

me a filha adolescente: 

 

− Ela quer uma casquinha do pão. Ela fala sempre assim na casa dos outros. 

 

− A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a filha 

com reprovação, isto é, dardejou-a com olhos censórios. 

 

Veja-se, para concluir, mais um trechinho do Werneck: 

 

“Você pode achar que estou sendo implicante, metido a policiar a linguagem 

alheia. Brasileiro é assim mesmo, adora embonitar a conversa para impressionar 

os outros. Sei disso. Eu próprio já andei escrevendo sobre o que chamei de 

ruibarbosismo: o uso de palavreado rebarbativo como forma de, numa discussão, 

reduzir ao silêncio o interlocutor ignaro. Uma espécie de gás paralisante verbal.” 

(Cândido Barbosa Filho, inédito) 

  

“Ruibarbosismo” é um neologismo do qual se valeu o autor do texto para lembrar 

o estilo retórico pelo qual se notabilizou o escritor baiano. 

 

Não haverá prejuízo para a correção da frase acima ao se substituírem os 

segmentos sublinhados, na ordem dada, por: 

 a) a que recorreu - que fez notável. 

 b) do qual incorreu - com que se afamou. 

 c) a cujo recorreu - o qual celebrizou. 

 d) em que fez uso - em cujo deu notabilidade. 

 e) em cujo incorreu - com o qual se propagou. 

 

 

Questão 60: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Sinônimos e Antônimos 
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Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

 

Cora Coralina, de Goiás 

 

Este nome não inventei, existe mesmo, é de uma mulher que vive em Goiás: Cora 

Coralina. 

 

Cora Coralina, tão gostoso pronunciar este nome, que começa aberto em rosa e 

depois desliza pelas entranhas do mar, surdinando música de sereias antigas e de 

Dona Janaína moderna. 

 

Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e o atual, passam as 

crianças e os miseráveis de hoje. O verso é simples, mas abrange a realidade vária. 

Escutemos: “Vive dentro de mim / uma cabocla velha / de mau olhado, / acocorada 

ao pé do borralho, / olhando pra o fogo.” “Vive dentro de mim / a lavadeira do rio 

Vermelho. / Seu cheiro gostoso d'água e sabão.” “Vive dentro de mim / a mulher 

cozinheira. / Pimenta e cebola. / Quitute bem feito.” “Vive dentro de mim / a 

mulher proletária. / Bem linguaruda, / desabusada, sem preconceitos.” “Vive 

dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, / tão 

murmurada...” 

 

Todas as vidas. E Cora Coralina as celebra com o mesmo sentimento de quem 

abençoa a vida. Ela se coloca junto aos humildes, defende-os com espontânea 

opção, exalta-os, venera-os. Sua consciência humanitária não é menor do que a 

sua consciência da natureza. 

 

Assim é Cora Coralina − um ser geral, “coração inumerável”, oferecido a estes 

seres que são outros tantos motivos de sua poesia: o menor abandonado, o 

pequeno delinquente, o presidiário, a mulher-da-vida. Voltando-se para o cenário 

goiano, tem poemas sobre a enxada, o pouso das boiadas, o trem de gado, os 
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becos e sobrados, o prato azul-pombinho, último restante de majestoso aparelho 

de 92 peças, orgulho extinto da família. 

 

Cora Coralina, um admirável brasileiro. Ela mesma se define: “Mulher sertaneja, 

livre, turbulenta, cultivadamente rude. Inserida na gleba. Mulher terra. Nos meus 

reservatórios secretos um vago sentido de analfabetismo.” Opõe à morte “aleluias 

festivas e os sinos alegres da Ressurreição. Doceira fui e gosto de ter sido. Mulher 

operária”. 

 

Cora Coralina: gosto muito deste nome, que me invoca, me bouleversa, me 

hipnotiza, como no verso de Bandeira. 

 

(Adaptado de: Carlos Drummond de Andrade. Publicado originalmente no Jornal 

do Brasil. 

Cad. B, 27.12.80. Cora Coralina. Vintém de cobre: meias confissões de Aninha. 8. 

ed. S.Paulo: Global, 2001. p. 8-11) 

  

“Vive dentro de mim / uma cabocla velha / de mau olhado, / acocorada ao pé do 

borralho, / olhando pra o fogo.” [...] “Vive dentro de mim / a mulher proletária. / 

Bem linguaruda, / desabusada, sem preconceitos.” “Vive dentro de mim / a mulher 

da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, / tão murmurada...” 

 

De acordo com o contexto, os elementos sublinhados no trecho acima têm, 

respectivamente, o sentido de: 

 a) dobrada − malcriada − lastimosa 

 b) encostada − acanhada − renomada 

 c) agachada − avançada − mal amada 

 d) agachada − atrevida − mal falada 

 e) encostada − acanhada − mal falada 
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Questão 61: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Sentidos 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

 

Os intérpretes do Brasil e das nações egressas de sistemas coloniais partem, 

desde os meados do século XX, da aceitação tácita ou manifesta de uma dualidade 

fundamental: centro versus periferia. 

 

Creio ser razoável perguntar se essa oposição é estrutural ou histórica; e, em 

consequência, se é estática ou dinâmica, se está fixada para todo o sempre como 

um conceito ontológico, ou se está sujeita ao tempo, logo à possibilidade de 

variação e mudança. 

 

 

Há uma passagem em A era dos impérios de Eric Hobsbawm em que o historiador 

exprime a sua perplexidade em face do discurso sobre a diferença entre “partes 

avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo”: 

 

“Definir a diferença entre partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não 

desenvolvidas do mundo é um exercício complexo e frustrante, pois tais 

classificações são por natureza estáticas e simples, e a realidade que deveria se 

adequar a elas não era nenhuma das duas coisas. O que definia o século XIX era a 

mudança: mudança em termos de e em função dos objetivos das regiões 

dinâmicas do Atlântico norte, que eram, à época, o núcleo do capitalismo mundial. 

Com algumas exceções marginais e cada vez menos importantes, todos os países, 

mesmo os até então mais isolados, estavam, ao menos perifericamente, presos 

pelos tentáculos dessa transformação mundial. Por outro lado, até os mais 

‘avançados’ dos países ‘desenvolvidos’ mudaram parcialmente através da 

adaptação da herança de um passado antigo e ‘atrasado’, e continham camadas e 

parcelas da sociedade resistentes à transformação. Os historiadores quebram a 

cabeça procurando a melhor maneira de formular e apresentar essa mudança 
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universal, porém diferente em cada lugar, a complexidade de seus padrões e 

interações e suas principais tendências.” 

 

231. Eric Hobsbawm, A era dos impérios. 1875-1914, 11. ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2007. p.46. 

 

(Alfredo Bosi, “O mesmo e o diferente”. IN Ideologia e contra-ideologia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010. p. 227-228) 

 

No contexto, são equivalentes os segmentos indicados na seguinte alternativa: 

 a) nações egressas de sistemas coloniais / nações que conservam as estruturas 

dos países que as colonizaram. 

 b) aceitação tácita [...] de uma dualidade / adesão não formalmente expressa a 

uma dualidade. 

 c) estrutural ou histórica / estratificada na contemporaneidade ou tradicional. 

 d) um conceito ontológico / uma concepção pragmática do real. 

 e) exprime a sua perplexidade / expressa com vigor seu encantamento. 

 

 

Questão 62: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Sentidos 

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

  

Desde A democracia na América (1835), de Alexis de Tocqueville, tornou-se 

corrente comparar os Estados Unidos com a América ibérica, constituindo este 

exercício uma fonte de inspiração da imaginação social no continente. Nessa obra, 

a América do Sul é descrita como lugar em que a pujança da natureza debilitaria o 

homem, enquanto, na América do Norte, a natureza se revestiria de outro 

aspecto, onde tudo "era grave, sério, solene; dissera-se que fora criada para se 

tornar província da inteligência, enquanto a outra era a morada dos sentidos". 
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O caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para um processo em que o 

atraso ibérico, sob o impacto das diferentes influências exercidas pelo seu vizinho 

anglo-americano, modernizar-se-ia, rompendo com os fundamentos da sua 

própria história. 

  

A reflexão social latino-americana no século XIX, já testemunha dos sucessos 

econômicos e políticos dos Estados Unidos, tomou-os como um paradigma em sua 

luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo, resultante do 

caudilhismo e do patrimonialismo vigentes em seus espaços nacionais. Entre 

tantos outros, os argentinos Sarmiento e Alberdi desenvolveram uma publicística 

centrada na comparação entre as duas Américas e o que nos cumpriria fazer para, 

livrando-nos dos nossos males históricos, lograrmos sucesso no ingresso ao 

mundo moderno. [...] 

  

No caso do Brasil, a comparação com os Estados Unidos também esteve presente 

ao longo de nossa história, influenciando diretamente os embates sobre o 

processo da modernização brasileira. Nossa herança ibérica, marcada por um 

Estado forte e pela valorização do público, seria compatível com os valores do 

mundo moderno então emergente? Ou, de forma alternativa, ela teria nos legado 

uma carga tão excessiva, cuja superação em direção à modernidade exigiria uma 

ruptura com esse passado? Desde já, é importante ressaltar que, ainda que os 

conceitos iberismo e americanismo tenham sido formulados a posteriori, não 

estando presentes no vocabulário dos autores consagrados como fundadores da 

tradição de interpretar o Brasil, eles fornecem uma chave interpretativa para o 

estudo do processo de nossa formação histórica. 

  

(VIANNA, Luis Werneck; PERLATTO, Fernando. Iberismo e americanismo. In: 

BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 248-249) 
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A reflexão social latino-americana no século XIX, já testemunha dos sucessos 

econômicos e políticos dos Estados Unidos, tomou-os como um paradigma em sua 

luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo, resultante do 

caudilhismo e do patrimonialismo vigentes em seus espaços nacionais. 

  

O trecho acima transcrito teve seus segmentos reformulados, como se observa 

nas alternativas. A que apresenta redação que preserva o sentido original do 

texto é: 

 a) A reflexão social latino-americana no século XIX, já testemunha dos sucessos 

econômicos e políticos dos Estados Unidos / O pensamento social latino-

americano no século XIX, testemunha imediata dos sucessos econômicos e 

políticos dos Estados Unidos. 

 b) tomou-os como um paradigma em sua luta orientada / tratou-os como exemplo 

de sucesso a ser superado na ocasião do embate que seria travado. 

 c) luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo / confronto corajoso 

especificamente estabelecido com o que viria a constituir o seu atraso. 

 d) resultante do caudilhismo e do patrimonialismo / reprodução das ditaduras e 

da forma de governar dos que têm mais acesso a patrimônios e bens de consumo. 

 e) vigentes em seus espaços nacionais / que vigoravam em países da América 

Latina. 

 

 

Questão 63: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Sentidos 

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

  

A áspera controvérsia sobre a importância da liberdade política é bem capaz de 

ocultar o essencial nessa matéria, ou seja, a liberdade existe como um valor ético 

em si mesmo, independentemente dos benefícios concretos que a sua fruição 

pode trazer aos homens. [...] 
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A liberdade tem sido, em todos os tempos, a causa das maiores conquistas do ser 

humano. E, efetivamente, que valor teriam a descoberta da verdade, a criação da 

beleza, a invenção das utilidades ou a realização da justiça, se os homens não 

tivessem a possibilidade de escolher livremente o contrário de tudo isso? 

  

Heródoto foi um dos primeiros a sublinhar que o estado de liberdade torna os 

povos fortes, na guerra e na paz. Ao relatar a estupenda vitória que os atenienses, 

sob o comando de Cleômenes, conquistaram contra os calcídeos e os beócios, ele 

comenta: "Aliás, verifica-se, sempre e em todo lugar, que a igualdade entre os 

cidadãos é uma vantagem preciosa: submetidos aos tiranos, os atenienses não 

tinham mais valor na guerra que seus vizinhos; livres, porém, da tirania, sua 

superioridade foi manifesta. Por aí se vê que na servidão eles se recusavam a 

manifestar seu valor, pois labutavam para um senhor; ao passo que, uma vez 

livres, cada um no seu próprio interesse colaborava, por todas as maneiras, para o 

triunfo do empreendimento coletivo". 

  

O mesmo fenômeno de súbita libertação de energias e de multiplicação 

surpreendente de forças humanas voltou a repetir-se vinte e quatro séculos 

depois, com a Revolução Francesa. Pela primeira vez na história moderna, as 

forças armadas de um país não eram compostas de mercenários, nem combatiam 

por um príncipe, sob o comando de nobres, mas eram formadas de homens livres e 

iguais, comandados por generais plebeus, sendo todos movidos tão só pelo amor à 

pátria. 

  

(COMPARATO, Fábio Konder. A liberdade como valor ético. Ética: direito, moral 

e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 546-

547) 

  

Observadas as orientações da gramática normativa, é pertinente o seguinte 

comentário: 
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 a) (linha 2) Outra redação para independentemente dos benefícios concretos que 

a sua fruição pode trazer aos homens estará clara e correta se tiver a formulação 

"em nada dependendo dos benefícios concretos que podem advirem da sua 

fruição aos homens". 

 b) (linhas 3 e 4) Em E, efetivamente, que valor teriam a descoberta da verdade (...) 

ou a realização da justiça, o valor da sequência implica uma vírgula obrigatória 

depois da conjunção “ou”. 

 c) (linha 3) Se as normas preveem a possibilidade de ocorrer o verbo no singular 

no caso de haver uma sucessão de substantivos que indicam gradação de um 

mesmo fato, seria correto empregar "teria", em vez de teriam. 

 d) (linha 8) No segmento submetidos aos tiranos, tem-se exemplo de emprego de 

particípio atribuindo à frase valor temporal. 

 e) (linhas 7 a 9) Tanto em ele comenta, quanto em Por aí se vê, observa-se o 

emprego do tempo presente pelo pretérito (presente histórico), para dar 

vivacidade a fatos ocorridos no passado. 

 

 

Questão 64: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Sentidos 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

 

Se um cachorro “pensa” ou não, “tem consciência” ou não, isso depende da 

definição escolhida. Algumas pessoas não atribuirão “consciência” a criatura 

alguma que não seja capaz de abstrair um conceito geral com base em fatos 

particulares e, a partir daí, aplicar o aparato da lógica formal de modo a fazer 

inferências para além desses fatos. Outros conferem “consciência” a criaturas que 

reconhecem seus parentes consanguíneos e se recordam de locais prévios 

relacionados a situações de perigo ou de prazer. Pelo primeiro critério, os cães 

não têm consciência; pelo segundo, têm. Mas os cães permanecem sendo cães e 

sentindo aquilo que sentem, sem levar em consideração os rótulos escolhidos por 

nós. 
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No contexto dos esforços internacionais para conservar a biodiversidade, essa 

questão assume uma importância central, uma vez que o argumento clássico 

sobre os motivos pelos quais uma criatura supostamente decente e moral como o 

Homo sapiens pode maltratar e até mesmo exterminar outras espécies se assenta 

sobre uma posição extrema num continuum. A tradição cartesiana, formulada 

explicitamente no século XVII, mas presente, sem dúvida, numa forma “popular” 

ou em outras versões, ao longo de toda história humana, sustenta que os outros 

animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e que apenas 

os homens gozam de “consciência”, não importa como ela seja definida. Nas 

versões radicais dessa teoria, até mesmo a dor e o sofrimento manifestos de 

outros mamíferos (tão palpáveis para nós, e da maneira mais visceral, uma vez que 

as expressões vocais e faciais desses parentes evolutivos próximos são 

semelhantes às nossas próprias reações aos mesmos estímulos) nada mais 

sinalizam do que uma resposta automática sem nenhuma representação interna 

em termos de sentimento − porque os outros animais não têm consciência 

alguma. Assim, levando adiante esse argumento, poderíamos nos preocupar com a 

extinção em função de outras razões, mas não em virtude de alguma espécie de 

dor ou sofrimento associado a essas mortes inevitáveis. 

 

Não acredito que muitas pessoas sustentem nos dias de hoje uma versão tão forte 

da posição cartesiana, mas a tradição de se considerar os animais “inferiores” 

como “menos capazes de sentir” certamente persiste como um paliativo que ajuda 

a justificar nossa rapacidade − do mesmo modo como os nossos ancestrais 

racistas argumentavam que os “insensíveis” índios eram incapazes de 

experimentar alguma forma de dor conceitual ou filosófica pela perda de seu 

ambiente ou modo de vida (desde que os territórios reservados suprissem suas 

necessidades corporais de alimento e segurança), e que os “primitivos” africanos 

não lamentariam a terra natal e a família abandonadas à força uma vez que a 

escravidão lhes assegurasse a sobrevivência do ponto de vista físico. 
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(Adaptado de: Stephen Jay Gould. A montanha de moluscos de 

Leonardo da Vinci. Trad. de Rejane Rubino. S.Paulo: Cia. das Letras, 2003. p.465-

6) 

  

Considerado o contexto, o segmento cujo sentido está adequadamente expresso 

em outras palavras é: 

 a) criatura supostamente decente e moral = ser hipoteticamente inteiriço e 

devoto 

 b) capaz de abstrair um conceito geral = apto a destacar um aforismo genérico 

 c) de modo a fazer inferências = a fim de tirar ilações 

 d) versões radicais dessa teoria = facetas temerárias desse método 

 e) persiste como um paliativo = remanesce como um subterfúgio 

 

 

Questão 65: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Sentidos 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi 

veiculada em 9/05/2015, um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Quando a guerra acabar… 

 

Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se 

impõe às percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, 

parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à narrativa impessoal, ampla, genérica. 

Fecha parêntese. 
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O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os 

setenta anos do fim da fase europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. 

O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8 de maio incorporou-se ao 

meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas que 

éramos obrigados a decorar no ginásio. 

 

Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo 

depois pela Rússia soviética − empurrou a guerra para dentro da minha casa 

através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó paterna, tios, tias, primos e 

primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o 

pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, 

instalou-se a certeza: foram todos exterminados. 

 

A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que 

seria esmagada pelos Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que 

começava uma nova página da história e perceptível mesmo para crianças e 

adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar” 

tornara-se desnecessária, desatualizada. 

 

A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros 

vindos da Itália era saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais 

calejados do que a mídia atual − nos alertavam que a guerra continuava feroz não 

apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde 

guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o 

nazifascismo − se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder deixado pela 

derrotada barbárie. 

 

Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi 

chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo 

metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a guerra não acabou. Os 

Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí, 
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espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, 

salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos. 

 

(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular 

(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849) 

  

O segmento do texto que está traduzido de maneira a não prejudicar o sentido 

original é: 

 a) (linha 1) a história pessoal se impõe às percepções conjunturais / o relato da 

própria pessoa infunde veracidade aos fatos da conjuntura. 

 b) (linha 4) incorporou-se ao meu calendário íntimo / passou a fazer parte de 

minhas memórias negativas mais intensas. 

 c) (linhas 4 e 5) e o cimentou definitivamente às efemérides históricas / e o 

conectou por fim às catástrofes históricas. 

 d) (linha 10) A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável / a fragmentação da 

Alemanha era considerada indiscutível. 

 e) (linha 19) camuflada por diferentes nomenclaturas / disfarçada sob o véu de 

distintos nomes. 

 

 

Questão 66: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015 

Assunto: Sentidos 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. 

Para o Dicionário Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra 

humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento penoso de desonra, humilhação 

ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança provocada pelo 

medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da 

própria dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as 

mesmas definições, mas acrescenta novas associações como: medo da desonra e 
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embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda algumas definições com nuanças 

diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão, sentimento 

de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a 

atenção nas definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados 

atribuídos a este sentimento, mas também, e sobretudo, o fato de alguns destes 

significados serem opostos: desonra/honra, indignidade/dignidade, 

humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de- La-Taille, faz esta 

autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a 

presença, o temível e o desejável. 

 

Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente 

desencadeado pela opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de 

Spinoza segundo a qual a vergonha é a tristeza que acompanha a ideia de alguma 

ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que, explicitamente, a 

antropóloga Benedict afirma em seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, 

as culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras 

culturas da culpa, que interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento 

de vergonha, escreve que alguém poderá envergonhar-se quando é ridicularizado 

abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o tenha sido. 

Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um 

controle interno: quem sente vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato 

notável de que a vergonha pode ser despertada pela simples exposição, mesmo 

que não acompanhada de juízo negativo por parte dos observadores. Com efeito, 

certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de estarem sendo observadas. 

O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção de uma 

plateia, mesmo que esta atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de 

um prêmio, portanto acompanhada de um juízo positivo. Este tipo de vergonha 

não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será que as pessoas 

sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação 

não contenha ameaças precisas, mesmo que ela seja lisonjeira? 
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(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a 

moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25) 

  

Consideradas definições da palavra vergonha retiradas do Dicionário Aurélio, a 

alternativa que contém exemplificação correta é: 

 a) sentimento da própria dignidade, brio, honra (linhas 3 e 4): “Durante severa 

discussão, o mais sincero dos amigos indagou-lhe se não tinha ética e vergonha na 

cara.” 

 b) sentimento penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem 

(linha 2): “Se tiverem vergonha, honrarão a confiança neles depositada e 

trabalharão com mais lisura.” 

 c) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Artista talentoso, o jovem 

pianista contornou a explícita vergonha apresentando vários números antes de 

dirigir a palavra à audiência”. 

 d) sentimento de insegurança provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos 

etc.; timidez, acanhamento (linha 3): “Todos ficaram constrangidos com o 

comportamento indecoroso do magistrado; foi de fato uma vergonha.” 

 e) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Um profundo sentimento 

de vergonha o impedia de aceitar elogios sem negar ou diminuir o que nele viam 

de bom.” 

 

 

Questão 67: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Linguagem 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Cada um fala como quer, ou como pode, ou como acha que pode. Ainda ontem me 

divertiu este trechinho de crônica do escritor mineiro Humberto Werneck, de seu 

livro Esse inferno vai acabar: 

 

“− Meu cabelo está pendoando – anuncia a prima, apalpando as melenas. 
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Tenho anos, décadas de Solange, mas confesso que ela, com o seu solangês, às 

vezes me pega desprevenido. 

 

− Seu cabelo está o quê? 

 

− Pendoando – insiste ela, e, com a paciência de quem explica algo elementar a um 

total ignorante, traduz: 

 

− Bifurcando nas extremidades. 

 

É assim a Solange, criatura para a qual ninguém morre, mas falece, e, quando 

sobrevém esse infausto acontecimento, tem seu corpo acondicionado num 

ataúde, num esquife, num féretro, para ser inumado em alguma necrópole, ou, 

mais recentemente, incinerado em crematório. Cabelo de gente assim não se 

torna vulgarmente quebradiço: pendoa.” 

 

Isso me fez lembrar uma visita que recebemos em casa, eu ainda menino. Amigas 

da família, mãe e filha adolescente vieram tomar um lanche conosco. D. Glorinha, 

a mãe, achava meu pai um homem intelectualizado e caprichava no vocabulário. A 

certa altura pediu ela a mim, que estava sentado numa extremidade da mesa: 

 

− Querido, pode alcançar-me uma côdea desse pão? 

 

− Por falta de preparo linguístico não sabia como atender a seu pedido. Socorreu-

me a filha adolescente: 

 

− Ela quer uma casquinha do pão. Ela fala sempre assim na casa dos outros. 

 

− A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a filha 

com reprovação, isto é, dardejou-a com olhos censórios. 
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Veja-se, para concluir, mais um trechinho do Werneck: 

 

“Você pode achar que estou sendo implicante, metido a policiar a linguagem 

alheia. Brasileiro é assim mesmo, adora embonitar a conversa para impressionar 

os outros. Sei disso. Eu próprio já andei escrevendo sobre o que chamei de 

ruibarbosismo: o uso de palavreado rebarbativo como forma de, numa discussão, 

reduzir ao silêncio o interlocutor ignaro. Uma espécie de gás paralisante verbal.” 

(Cândido Barbosa Filho, inédito) 

 

No contexto, as frases Meu cabelo está pendoando e pode alcançar-me uma 

côdea desse pão constituem casos de 

 a) usos opostos de linguagem, já que a completa informalidade da primeira 

contrasta com a formalidade da segunda. 

 b) usos similares de linguagem, pois em ambas o intento é valorizar o emprego de 

vocabulário pouco usual. 

 c) intenção didática, já que ambas são utilizadas para exemplificar o que seja uma 

má construção gramatical. 

 d) usos similares de linguagem, pois predomina em ambas o interesse pela 

exatidão e objetividade da comunicação. 

 e) usos opostos de linguagem, pois a perfeita correção gramatical de uma 

contrasta com os deslizes da outra. 

 

 

Questão 68: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Linguagem 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Cada um fala como quer, ou como pode, ou como acha que pode. Ainda ontem me 

divertiu este trechinho de crônica do escritor mineiro Humberto Werneck, de seu 

livro Esse inferno vai acabar: 
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“− Meu cabelo está pendoando – anuncia a prima, apalpando as melenas. 

 

Tenho anos, décadas de Solange, mas confesso que ela, com o seu solangês, às 

vezes me pega desprevenido. 

 

− Seu cabelo está o quê? 

 

− Pendoando – insiste ela, e, com a paciência de quem explica algo elementar a um 

total ignorante, traduz: 

 

− Bifurcando nas extremidades. 

 

É assim a Solange, criatura para a qual ninguém morre, mas falece, e, quando 

sobrevém esse infausto acontecimento, tem seu corpo acondicionado num 

ataúde, num esquife, num féretro, para ser inumado em alguma necrópole, ou, 

mais recentemente, incinerado em crematório. Cabelo de gente assim não se 

torna vulgarmente quebradiço: pendoa.” 

 

Isso me fez lembrar uma visita que recebemos em casa, eu ainda menino. Amigas 

da família, mãe e filha adolescente vieram tomar um lanche conosco. D. Glorinha, 

a mãe, achava meu pai um homem intelectualizado e caprichava no vocabulário. A 

certa altura pediu ela a mim, que estava sentado numa extremidade da mesa: 

 

− Querido, pode alcançar-me uma côdea desse pão? 

 

− Por falta de preparo linguístico não sabia como atender a seu pedido. Socorreu-

me a filha adolescente: 

 

− Ela quer uma casquinha do pão. Ela fala sempre assim na casa dos outros. 
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− A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a filha 

com reprovação, isto é, dardejou-a com olhos censórios. 

 

Veja-se, para concluir, mais um trechinho do Werneck: 

 

“Você pode achar que estou sendo implicante, metido a policiar a linguagem 

alheia. Brasileiro é assim mesmo, adora embonitar a conversa para impressionar 

os outros. Sei disso. Eu próprio já andei escrevendo sobre o que chamei de 

ruibarbosismo: o uso de palavreado rebarbativo como forma de, numa discussão, 

reduzir ao silêncio o interlocutor ignaro. Uma espécie de gás paralisante verbal.” 

(Cândido Barbosa Filho, inédito) 

  

Atente para as seguintes afirmações: 

 

I. Na frase Isso me fez lembrar uma visita que recebemos em casa, eu ainda 

menino, o segmento sublinhado pode ser corretamente substituído por aonde eu 

ainda era menino. 

 

II. Transpondo-se para a voz passiva a frase Socorreu-me a filha adolescente, a 

forma verbal resultante será tendo-me socorrido. 

 

III. No contexto, a expressão Brasileiro é assim mesmo é um caso típico de 

generalização abusiva, como a que também ocorre em os alemães são 

pragmáticos. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I. 

 b) II. 

 c) III. 

 d) I e II. 

 e) II e III. 
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Questão 69: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

 

“Gene da longevidade” pode aumentar risco de Alzheimer 

 

Se há centenários na sua família, é grande a chance de você também ter vida 

longa. Disseminada na cultura popular, essa noção ganhou respaldo científico em 

2010, quando neurocientistas da Universidade de Boston identificaram, em uma 

pesquisa com 1.055 pessoas com mais de 90 anos, “genes da longevidade” − 150 

variantes genéticas associadas à propensão para viver mais. Agora, um estudo 

publicado no periódico Aging Cell sugere que uma delas aumenta o risco de 

desenvolver Alzheimer. 

 

Ao analisarem tecidos cerebrais de 590 pessoas que morreram com mais de 90 

anos, pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Rush, em Chicago, 

observaram que uma variante, a proteína de transferência de ésteres de 

colesterol (CEPT, na sigla em inglês), está relacionada a maior quantidade de 

placas amiloides, características da doença neurodegenerativa. 

 

Os resultados contradizem um estudo divulgado pouco tempo antes no Journal of 

American Medical Association, que sugeriu que a CEPT estava relacionada a 

maior agilidade mental em pessoas com mais de 70 anos − resultado mais 

evidente em voluntários descendentes de judeus do leste europeu. Qual estudo 

está “certo”? “Talvez nenhum. Há muitas outras variantes, talvez ainda 

desconhecidas; seria precipitado relacionar a CEPT diretamente à propensão 

para desenvolver a demência”, diz o neurocientista David Bennet, um dos autores 

da pesquisa da Universidade de Rush. 
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(Adaptado de Neurocircuito. Patologia. Mente Cérebro: Psicologia, psicanálise, 

neurociência. São Paulo: Duetto, Ano XIX, n. 229. p. 76) 

 

A correta apreciação do primeiro parágrafo permite afirmar que o autor 

 a) equipara a intuição popular ao saber científico, concebendo o segundo como 

pouco avançado em relação à primeira. 

 b) confere credibilidade a uma observação corrente entre leigos, apesar de se 

manter isento quanto à validade de tal observação. 

 c) aponta os resultados de uma pesquisa mais recente como plena retificação de 

estudo anterior. 

 d) toma os achados de dois estudos como divergentes entre si, mas como 

convergentes no respaldo que conferem a uma noção disseminada na cultura 

popular. 

 e) recorre a dados quantitativos para concordar com o que foi postulado acerca 

dos “genes da longevidade”. 

 

 

Questão 70: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

 

“Gene da longevidade” pode aumentar risco de Alzheimer 

 

Se há centenários na sua família, é grande a chance de você também ter vida 

longa. Disseminada na cultura popular, essa noção ganhou respaldo científico em 

2010, quando neurocientistas da Universidade de Boston identificaram, em uma 

pesquisa com 1.055 pessoas com mais de 90 anos, “genes da longevidade” − 150 

variantes genéticas associadas à propensão para viver mais. Agora, um estudo 

publicado no periódico Aging Cell sugere que uma delas aumenta o risco de 

desenvolver Alzheimer. 
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Ao analisarem tecidos cerebrais de 590 pessoas que morreram com mais de 90 

anos, pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Rush, em Chicago, 

observaram que uma variante, a proteína de transferência de ésteres de 

colesterol (CEPT, na sigla em inglês), está relacionada a maior quantidade de 

placas amiloides, características da doença neurodegenerativa. 

 

Os resultados contradizem um estudo divulgado pouco tempo antes no Journal of 

American Medical Association, que sugeriu que a CEPT estava relacionada a 

maior agilidade mental em pessoas com mais de 70 anos − resultado mais 

evidente em voluntários descendentes de judeus do leste europeu. Qual estudo 

está “certo”? “Talvez nenhum. Há muitas outras variantes, talvez ainda 

desconhecidas; seria precipitado relacionar a CEPT diretamente à propensão 

para desenvolver a demência”, diz o neurocientista David Bennet, um dos autores 

da pesquisa da Universidade de Rush. 

 

(Adaptado de Neurocircuito. Patologia. Mente Cérebro: Psicologia, psicanálise, 

neurociência. São Paulo: Duetto, Ano XIX, n. 229. p. 76) 

 

Considerado o terceiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. 

 a) O travessão introduz certa relativização do que se afirmou anteriormente, 

estando, assim, em confluência com o sentido que sugeriu empresta ao relato. 

 b) A reprodução do que teria dito David Bennet amplia o foco da questão que o 

texto desenvolve: o neurocientista se refere à demência, como fenômero geral, e 

não a Alzheimer. 

 c) A referência a decendentes de judeus do leste europeu enfatiza o caráter 

polêmico do resultado mencionado − baseado em preconceito étnico − e 

fundamenta a questão que se formula em seguida. 

 d) A pergunta retórica Qual estudo está “certo”? sintetiza a inquietação do autor 

− supostamente partilhada pelo leitor − diante das contradições mencionadas, 

mas é irrelevante para a articulação das diferentes partes do parágrafo. 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 e) Em sua fala, o neurocientista David Bennet, diante da ausência de dados 

conclusivos, descarta a possibilidade de se relacionar a CEPT à propensão para 

desenvolver demência. 

 

 

Questão 71: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

 

Os intérpretes do Brasil e das nações egressas de sistemas coloniais partem, 

desde os meados do século XX, da aceitação tácita ou manifesta de uma dualidade 

fundamental: centro versus periferia. 

 

Creio ser razoável perguntar se essa oposição é estrutural ou histórica; e, em 

consequência, se é estática ou dinâmica, se está fixada para todo o sempre como 

um conceito ontológico, ou se está sujeita ao tempo, logo à possibilidade de 

variação e mudança. 

 

 

Há uma passagem em A era dos impérios de Eric Hobsbawm em que o historiador 

exprime a sua perplexidade em face do discurso sobre a diferença entre “partes 

avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo”: 

 

“Definir a diferença entre partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não 

desenvolvidas do mundo é um exercício complexo e frustrante, pois tais 

classificações são por natureza estáticas e simples, e a realidade que deveria se 

adequar a elas não era nenhuma das duas coisas. O que definia o século XIX era a 

mudança: mudança em termos de e em função dos objetivos das regiões 

dinâmicas do Atlântico norte, que eram, à época, o núcleo do capitalismo mundial. 

Com algumas exceções marginais e cada vez menos importantes, todos os países, 

mesmo os até então mais isolados, estavam, ao menos perifericamente, presos 
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pelos tentáculos dessa transformação mundial. Por outro lado, até os mais 

‘avançados’ dos países ‘desenvolvidos’ mudaram parcialmente através da 

adaptação da herança de um passado antigo e ‘atrasado’, e continham camadas e 

parcelas da sociedade resistentes à transformação. Os historiadores quebram a 

cabeça procurando a melhor maneira de formular e apresentar essa mudança 

universal, porém diferente em cada lugar, a complexidade de seus padrões e 

interações e suas principais tendências.” 

 

231. Eric Hobsbawm, A era dos impérios. 1875-1914, 11. ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2007. p.46. 

 

(Alfredo Bosi, “O mesmo e o diferente”. IN Ideologia e contra-ideologia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010. p. 227-228) 

 

Quanto à oposição centro versus periferia, Alfredo Bosi 

 a) rejeita-a, pois a considera obsoleta por ter sido formulada em meados do 

século XX. 

 b) critica-a, pois esse estudioso repele as dualidades que lhe são consequentes. 

 c) relativiza-a, pois acata sua validade na interpretação das relações entre países 

estabelecidas no século passado, mas não no atual. 

 d) problematiza-a, pois propõe tanto a investigação de sua natureza, quanto do 

que é decorrente dos elementos constitutivos dessa natureza. 

 e) promove-a, pois a julga parâmetro definitivo no caso de análise de países 

colonizados, a exemplo do Brasil. 

 

 

Questão 72: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 
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Os intérpretes do Brasil e das nações egressas de sistemas coloniais partem, 

desde os meados do século XX, da aceitação tácita ou manifesta de uma dualidade 

fundamental: centro versus periferia. 

 

Creio ser razoável perguntar se essa oposição é estrutural ou histórica; e, em 

consequência, se é estática ou dinâmica, se está fixada para todo o sempre como 

um conceito ontológico, ou se está sujeita ao tempo, logo à possibilidade de 

variação e mudança. 

 

 

Há uma passagem em A era dos impérios de Eric Hobsbawm em que o historiador 

exprime a sua perplexidade em face do discurso sobre a diferença entre “partes 

avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo”: 

 

“Definir a diferença entre partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não 

desenvolvidas do mundo é um exercício complexo e frustrante, pois tais 

classificações são por natureza estáticas e simples, e a realidade que deveria se 

adequar a elas não era nenhuma das duas coisas. O que definia o século XIX era a 

mudança: mudança em termos de e em função dos objetivos das regiões 

dinâmicas do Atlântico norte, que eram, à época, o núcleo do capitalismo mundial. 

Com algumas exceções marginais e cada vez menos importantes, todos os países, 

mesmo os até então mais isolados, estavam, ao menos perifericamente, presos 

pelos tentáculos dessa transformação mundial. Por outro lado, até os mais 

‘avançados’ dos países ‘desenvolvidos’ mudaram parcialmente através da 

adaptação da herança de um passado antigo e ‘atrasado’, e continham camadas e 

parcelas da sociedade resistentes à transformação. Os historiadores quebram a 

cabeça procurando a melhor maneira de formular e apresentar essa mudança 

universal, porém diferente em cada lugar, a complexidade de seus padrões e 

interações e suas principais tendências.” 
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231. Eric Hobsbawm, A era dos impérios. 1875-1914, 11. ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2007. p.46. 

 

(Alfredo Bosi, “O mesmo e o diferente”. IN Ideologia e contra-ideologia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010. p. 227-228) 

 

Considerado o fragmento que corresponde à citação do historiador é correto 

afirmar: 

 a) Eric Hobsbawm entende como errôneas as classificações que não acolhem, sob 

uma única rubrica, a totalidade dos países, inclusive os periféricos. 

 b) é legítimo presumir que o comentário de Eric Hobsbawm, embora de valor 

abrangente, remete de modo direto à observação do século XIX, como o 

comprova o emprego da forma verbal era, na frase inicial. 

 c) a referência feita às regiões dinâmicas do Atlântico norte constitui, na 

organização do trecho, o argumento mais valorizado por Eric Hobsbawm para 

definir a diferença entre partes avançadas e atrasadas do mundo. 

 d) para convencer o leitor quanto à validade de seu pensamento, Eric Hobsbawm 

por vezes enfatiza uma ideia por meio de uma mera repetição: em Com algumas 

exceções marginais e cada vez menos importantes, os elementos grifados 

expressam exatamente a mesma noção. 

 e) as aspas empregadas por Eric Hobsbawm foram utilizadas exatamente com a 

mesma função das que ocorrem no texto de Alfredo Bosi: evidenciar a 

concordância com as palavras que estão citadas. 

 

 

Questão 73: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 
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Os intérpretes do Brasil e das nações egressas de sistemas coloniais partem, 

desde os meados do século XX, da aceitação tácita ou manifesta de uma dualidade 

fundamental: centro versus periferia. 

 

Creio ser razoável perguntar se essa oposição é estrutural ou histórica; e, em 

consequência, se é estática ou dinâmica, se está fixada para todo o sempre como 

um conceito ontológico, ou se está sujeita ao tempo, logo à possibilidade de 

variação e mudança. 

 

 

Há uma passagem em A era dos impérios de Eric Hobsbawm em que o historiador 

exprime a sua perplexidade em face do discurso sobre a diferença entre “partes 

avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo”: 

 

“Definir a diferença entre partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não 

desenvolvidas do mundo é um exercício complexo e frustrante, pois tais 

classificações são por natureza estáticas e simples, e a realidade que deveria se 

adequar a elas não era nenhuma das duas coisas. O que definia o século XIX era a 

mudança: mudança em termos de e em função dos objetivos das regiões 

dinâmicas do Atlântico norte, que eram, à época, o núcleo do capitalismo mundial. 

Com algumas exceções marginais e cada vez menos importantes, todos os países, 

mesmo os até então mais isolados, estavam, ao menos perifericamente, presos 

pelos tentáculos dessa transformação mundial. Por outro lado, até os mais 

‘avançados’ dos países ‘desenvolvidos’ mudaram parcialmente através da 

adaptação da herança de um passado antigo e ‘atrasado’, e continham camadas e 

parcelas da sociedade resistentes à transformação. Os historiadores quebram a 

cabeça procurando a melhor maneira de formular e apresentar essa mudança 

universal, porém diferente em cada lugar, a complexidade de seus padrões e 

interações e suas principais tendências.” 
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231. Eric Hobsbawm, A era dos impérios. 1875-1914, 11. ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2007. p.46. 

 

(Alfredo Bosi, “O mesmo e o diferente”. IN Ideologia e contra-ideologia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010. p. 227-228) 

 

Considere ainda as palavras de Eric Hobsbawm e as presunções que seguem. 

 

I. Os avançados centros norte-americanos capitalistas do século XIX foram os 

únicos que, por constituírem a força motriz da transformação mundial, 

conseguiram preservar intacta sua própria organização social. 

 

II. Mudanças no organismo social podem ter natureza endógena. 

 

III. A categoria “universal” dispensa a homogenia, nos variados planos que podem 

ser observados ao se avaliar um fenômeno. 

 

O texto legitima o que se lê em 

 a) I, II e III. 

 b) I e III, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) III, apenas. 

 e) II, apenas. 

 

 

Questão 74: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

Fora com a dignidade 
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Acho ótimo que a Igreja Católica tenha escolhido a saúde pública como tema de 

sua campanha da fraternidade deste ano. Todas as burocracias – e o SUS não é 

uma exceção – têm a tendência de acomodar-se e, se não as sacudirmos de vez em 

quando, caem na abulia. É bom que a Igreja use seu poder de mobilização para 

cobrar melhorias. 

 

Tenho dúvidas, porém, de que o foco das ações deva ser o combate ao que dom 

Odilo Scherer, numa entrevista, chamou de terceirização e comercialização da 

saúde. É verdade que colocar um preço em procedimentos médicos nem sempre 

leva ao melhor dos desfechos, mas é igualmente claro que consultas, cirurgias e 

drogas têm custos que precisam ser gerenciados. Ignorar as leis de mercado, 

como parece sugerir dom Odilo, provavelmente levaria o sistema ao colapso, 

prejudicando ainda mais os pobres. 

 

Para o religioso, é “a dignidade do ser humano” que deve servir como critério 

moral na tomada de decisões relativas a vida e morte. O problema com a 

“dignidade” é que ela é subjetiva demais. A pluralidade de crenças e preferências 

do ser humano é tamanha que o termo pode significar qualquer coisa, desde 

noções banais, como não humilhar desnecessariamente o paciente (forçando-o, 

por exemplo, a usar aqueles horríveis aventais vazados atrás), até a adesão 

profunda a um dogma religioso (há confissões que não admitem transfusões de 

sangue). 

 

Numa sociedade democrática não podemos simplesmente apanhar uma dessas 

concepções e elevá-la a valor universal. E, se é para operar com todas as noções 

possíveis, então já não estamos falando de dignidade, mas, sim, de respeito à 

autonomia do paciente, conceito que a substitui sem perdas. 

  

(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, março/2012) 
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Ao mesmo tempo em que reconhece a importância de a Igreja Católica ter 

escolhido a saúde como tema da campanha da fraternidade, o autor NÃO aprova 

que o foco das ações deva ser, como propõe dom Odilo Scherer, 

 a) o apoio às iniciativas que valorizem sobretudo os serviços terceirizados no 

campo da saúde. 

 b) a franca resistência às iniciativas comerciais que subordinam as questões da 

saúde às leis do mercado. 

 c) a transferência de responsabilidades na área da saúde, de modo a privilegiar as 

empresas mais habilitadas. 

 d) a estatização dos serviços essenciais, a fim de harmonizar o interesse público e 

as leis do livre mercado. 

 e) a clara demarcação entre o que compete ao Estado e o que compete à iniciativa 

privada, na área da saúde. 

 

 

Questão 75: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

Fora com a dignidade 

 

Acho ótimo que a Igreja Católica tenha escolhido a saúde pública como tema de 

sua campanha da fraternidade deste ano. Todas as burocracias – e o SUS não é 

uma exceção – têm a tendência de acomodar-se e, se não as sacudirmos de vez em 

quando, caem na abulia. É bom que a Igreja use seu poder de mobilização para 

cobrar melhorias. 

 

Tenho dúvidas, porém, de que o foco das ações deva ser o combate ao que dom 

Odilo Scherer, numa entrevista, chamou de terceirização e comercialização da 

saúde. É verdade que colocar um preço em procedimentos médicos nem sempre 

leva ao melhor dos desfechos, mas é igualmente claro que consultas, cirurgias e 
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drogas têm custos que precisam ser gerenciados. Ignorar as leis de mercado, 

como parece sugerir dom Odilo, provavelmente levaria o sistema ao colapso, 

prejudicando ainda mais os pobres. 

 

Para o religioso, é “a dignidade do ser humano” que deve servir como critério 

moral na tomada de decisões relativas a vida e morte. O problema com a 

“dignidade” é que ela é subjetiva demais. A pluralidade de crenças e preferências 

do ser humano é tamanha que o termo pode significar qualquer coisa, desde 

noções banais, como não humilhar desnecessariamente o paciente (forçando-o, 

por exemplo, a usar aqueles horríveis aventais vazados atrás), até a adesão 

profunda a um dogma religioso (há confissões que não admitem transfusões de 

sangue). 

 

Numa sociedade democrática não podemos simplesmente apanhar uma dessas 

concepções e elevá-la a valor universal. E, se é para operar com todas as noções 

possíveis, então já não estamos falando de dignidade, mas, sim, de respeito à 

autonomia do paciente, conceito que a substitui sem perdas. 

  

(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, março/2012) 

 

Atente para as seguintes afirmações: 

 

I. O título do texto é inteiramente irônico, pois ao longo dele o autor valoriza, 

exatamente, o que costuma ser definido como "a dignidade do ser humano". 

 

II. A despeito da pluralidade de crenças religiosas, o autor acredita que a base de 

todas elas está no que se pode definir como respeito à autonomia do paciente. 

 

III. O conceito de dignidade é questionado pelo autor, que não o acolhe como uma 

concepção bem determinada e de valor universal. 
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Em relação ao texto, está correto APENAS o que se afirma em 

 a) I. 

 b) II. 

 c) III. 

 d) I e II. 

 e) II e III. 

 

 

Questão 76: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

Fora com a dignidade 

 

Acho ótimo que a Igreja Católica tenha escolhido a saúde pública como tema de 

sua campanha da fraternidade deste ano. Todas as burocracias – e o SUS não é 

uma exceção – têm a tendência de acomodar-se e, se não as sacudirmos de vez em 

quando, caem na abulia. É bom que a Igreja use seu poder de mobilização para 

cobrar melhorias. 

 

Tenho dúvidas, porém, de que o foco das ações deva ser o combate ao que dom 

Odilo Scherer, numa entrevista, chamou de terceirização e comercialização da 

saúde. É verdade que colocar um preço em procedimentos médicos nem sempre 

leva ao melhor dos desfechos, mas é igualmente claro que consultas, cirurgias e 

drogas têm custos que precisam ser gerenciados. Ignorar as leis de mercado, 

como parece sugerir dom Odilo, provavelmente levaria o sistema ao colapso, 

prejudicando ainda mais os pobres. 

 

Para o religioso, é “a dignidade do ser humano” que deve servir como critério 

moral na tomada de decisões relativas a vida e morte. O problema com a 

“dignidade” é que ela é subjetiva demais. A pluralidade de crenças e preferências 
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do ser humano é tamanha que o termo pode significar qualquer coisa, desde 

noções banais, como não humilhar desnecessariamente o paciente (forçando-o, 

por exemplo, a usar aqueles horríveis aventais vazados atrás), até a adesão 

profunda a um dogma religioso (há confissões que não admitem transfusões de 

sangue). 

 

Numa sociedade democrática não podemos simplesmente apanhar uma dessas 

concepções e elevá-la a valor universal. E, se é para operar com todas as noções 

possíveis, então já não estamos falando de dignidade, mas, sim, de respeito à 

autonomia do paciente, conceito que a substitui sem perdas. 

  

(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, março/2012) 

 

A frase em que se afirma uma posição inteiramente contrária às convicções do 

autor do texto é: 

 a) Em virtude de se apoiar na subjetividade humana, o conceito de dignidade não 

se determina de modo claro e insofismável. 

 b) A variedade das reações e interdições que as crenças impõem a tratamentos de 

saúde indica a pluralidade dos valores subjetivos. 

 c) Os mais pobres seriam os mais prejudicados, caso se levasse a efeito alguma 

proposta baseada na posição de dom Odilo Scherer. 

 d) Ignorar todas as leis de mercado, na área da saúde, redunda na impossibilidade 

de funcionamento do sistema. 

 e) Numa sociedade democrática, o gerenciamento de custos na área da saúde não 

pode levar em conta as leis do mercado. 

  

 

 

Questão 77: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 
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Fora com a dignidade 

 

Acho ótimo que a Igreja Católica tenha escolhido a saúde pública como tema de 

sua campanha da fraternidade deste ano. Todas as burocracias – e o SUS não é 

uma exceção – têm a tendência de acomodar-se e, se não as sacudirmos de vez em 

quando, caem na abulia. É bom que a Igreja use seu poder de mobilização para 

cobrar melhorias. 

 

Tenho dúvidas, porém, de que o foco das ações deva ser o combate ao que dom 

Odilo Scherer, numa entrevista, chamou de terceirização e comercialização da 

saúde. É verdade que colocar um preço em procedimentos médicos nem sempre 

leva ao melhor dos desfechos, mas é igualmente claro que consultas, cirurgias e 

drogas têm custos que precisam ser gerenciados. Ignorar as leis de mercado, 

como parece sugerir dom Odilo, provavelmente levaria o sistema ao colapso, 

prejudicando ainda mais os pobres. 

 

Para o religioso, é “a dignidade do ser humano” que deve servir como critério 

moral na tomada de decisões relativas a vida e morte. O problema com a 

“dignidade” é que ela é subjetiva demais. A pluralidade de crenças e preferências 

do ser humano é tamanha que o termo pode significar qualquer coisa, desde 

noções banais, como não humilhar desnecessariamente o paciente (forçando-o, 

por exemplo, a usar aqueles horríveis aventais vazados atrás), até a adesão 

profunda a um dogma religioso (há confissões que não admitem transfusões de 

sangue). 

 

Numa sociedade democrática não podemos simplesmente apanhar uma dessas 

concepções e elevá-la a valor universal. E, se é para operar com todas as noções 

possíveis, então já não estamos falando de dignidade, mas, sim, de respeito à 

autonomia do paciente, conceito que a substitui sem perdas. 
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(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, março/2012) 

 

No contexto do 4o parágrafo, o segmento conceito que a substitui sem perdas 

deve ser entendido mais explicitamente como: 

 a) A dignidade é substituída, sem perdas, pelo conceito de autonomia do paciente. 

 b) A dignidade substitui, sem perdas, o conceito de autonomia do paciente. 

 c) A autonomia do paciente deve ser substituída, sem perdas, pela dignidade dele. 

 d) Substituem-se, sem perdas, tanto o conceito de dignidade como o de 

autonomia do paciente. 

 e) A autonomia do paciente só será substituída sem perdas no caso de haver nele 

dignidade. 

  

 

 

Questão 78: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Cada um fala como quer, ou como pode, ou como acha que pode. Ainda ontem me 

divertiu este trechinho de crônica do escritor mineiro Humberto Werneck, de seu 

livro Esse inferno vai acabar: 

 

“− Meu cabelo está pendoando – anuncia a prima, apalpando as melenas. 

 

Tenho anos, décadas de Solange, mas confesso que ela, com o seu solangês, às 

vezes me pega desprevenido. 

 

− Seu cabelo está o quê? 

 

− Pendoando – insiste ela, e, com a paciência de quem explica algo elementar a um 

total ignorante, traduz: 
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− Bifurcando nas extremidades. 

 

É assim a Solange, criatura para a qual ninguém morre, mas falece, e, quando 

sobrevém esse infausto acontecimento, tem seu corpo acondicionado num 

ataúde, num esquife, num féretro, para ser inumado em alguma necrópole, ou, 

mais recentemente, incinerado em crematório. Cabelo de gente assim não se 

torna vulgarmente quebradiço: pendoa.” 

 

Isso me fez lembrar uma visita que recebemos em casa, eu ainda menino. Amigas 

da família, mãe e filha adolescente vieram tomar um lanche conosco. D. Glorinha, 

a mãe, achava meu pai um homem intelectualizado e caprichava no vocabulário. A 

certa altura pediu ela a mim, que estava sentado numa extremidade da mesa: 

 

− Querido, pode alcançar-me uma côdea desse pão? 

 

− Por falta de preparo linguístico não sabia como atender a seu pedido. Socorreu-

me a filha adolescente: 

 

− Ela quer uma casquinha do pão. Ela fala sempre assim na casa dos outros. 

 

− A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a filha 

com reprovação, isto é, dardejou-a com olhos censórios. 

 

Veja-se, para concluir, mais um trechinho do Werneck: 

 

“Você pode achar que estou sendo implicante, metido a policiar a linguagem 

alheia. Brasileiro é assim mesmo, adora embonitar a conversa para impressionar 

os outros. Sei disso. Eu próprio já andei escrevendo sobre o que chamei de 

ruibarbosismo: o uso de palavreado rebarbativo como forma de, numa discussão, 

reduzir ao silêncio o interlocutor ignaro. Uma espécie de gás paralisante verbal.” 
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(Cândido Barbosa Filho, inédito) 

 

A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a filha com 

reprovação, isto é, dardejou-a com olhos censórios. 

 

A expressão isto é, nos dois empregos realçados na frase acima, 

 a) introduz a conclusão de que o significado das falas corriqueiras se esclarece 

mediante uma elaborada sinonímia. 

 b) inicia a tradução adequada de um enunciado anterior cuja significação se 

mostrara bastante enigmática. 

 c) funciona como os dois pontos na frase Cabelo de gente assim não se torna 

vulgarmente quebradiço: pendoa. 

 d) introduz uma enumeração de palavras que seriam evitadas pela prima Solange, 

levando-se em conta o que diz dela o cronista Werneck. 

 e) inicia uma argumentação em favor da simplificação da linguagem, de modo a 

evitar o uso de palavreado rebarbativo. 

 

 

Questão 79: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Confiar e desconfiar 

  

Desconfiar é bom e não custa nada − é o que diz o senso comum, valorizando 

tanto a cautela como a usura. Mas eu acho que desconfiar custa, sim, e às vezes 

custa demais. A desconfiança costuma ficar bem no meio do caminho da aventura, 

da iniciativa, da descoberta, atravancando a passagem e impedindo − quem sabe? 

− uma experiência essencial. 
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Por desconfiar deixamos de arriscar, permitindo que a prudência nos imobilize; 

por cautela, calamo-nos, não damos o passo, desviamos o olhar. Depois, ficamos 

ruminando sobre o que teremos perdido, por não ousar. 

 

O senso comum também diz que é melhor nos arrependermos do que fizemos do 

que lamentarmos o que deixamos de fazer. Como se vê, a sabedoria popular 

também hesita, e se contradiz. Mas nesse capítulo da desconfiança eu arrisco: 

quando confiar é mais perigoso e mais difícil, parece-me valer a pena. Falo da 

confiança marcada pela positividade, pela esperança, pelo crédito, não pela mera 

credulidade. Mesmo quando o confiante se vê malogrado, a confiança terá valido 

o tempo que durou, a qualidade da aposta que perdeu. O desconfiado pode até 

contar vantagem, cantando alto: − Eu não falei? Mas ao dizer isso, com os pés 

chumbados no chão da cautela temerosa, o desconfiado lembra apenas a estátua 

do navegante que foi ao mar e voltou consagrado. As estátuas, como se sabe, não 

viajam nunca, apenas podem celebrar os grandes e ousados descobridores. 

 

“Confiar, desconfiando” é outra pérola do senso comum. Não gosto dessa 

orientação conciliatória, que manda ganhar abraçando ambas as opções. Confie, 

quando for esse o verdadeiro e radical desafio. 

(Ascendino Salles, inédito) 

 

Quanto ao sentimento da desconfiança, o texto manifesta clara divergência do 

senso comum, pois, para o autor, esse sentimento 

 a) leva, como é sabido, à prática da prudência, que é a chave das grandes criações 

humanas. 

 b) traz, como poucos sabem, a consequência de esperar que tudo acabe se 

resolvendo por si mesmo. 

 c) acaba, como poucos reconhecem, por impedir que se tomem iniciativas 

audazes e criativas. 

 d) traduz, como poucos sabem, a vantagem de se calcular muito bem cada passo 

das experiências essenciais. 
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 e) importa, como é sabido, em eliminar a dose de irracionalidade que deve 

acompanhar a prudência conservadora. 

 

 

Questão 80: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Confiar e desconfiar 

  

Desconfiar é bom e não custa nada − é o que diz o senso comum, valorizando 

tanto a cautela como a usura. Mas eu acho que desconfiar custa, sim, e às vezes 

custa demais. A desconfiança costuma ficar bem no meio do caminho da aventura, 

da iniciativa, da descoberta, atravancando a passagem e impedindo − quem sabe? 

− uma experiência essencial. 

 

Por desconfiar deixamos de arriscar, permitindo que a prudência nos imobilize; 

por cautela, calamo-nos, não damos o passo, desviamos o olhar. Depois, ficamos 

ruminando sobre o que teremos perdido, por não ousar. 

 

O senso comum também diz que é melhor nos arrependermos do que fizemos do 

que lamentarmos o que deixamos de fazer. Como se vê, a sabedoria popular 

também hesita, e se contradiz. Mas nesse capítulo da desconfiança eu arrisco: 

quando confiar é mais perigoso e mais difícil, parece-me valer a pena. Falo da 

confiança marcada pela positividade, pela esperança, pelo crédito, não pela mera 

credulidade. Mesmo quando o confiante se vê malogrado, a confiança terá valido 

o tempo que durou, a qualidade da aposta que perdeu. O desconfiado pode até 

contar vantagem, cantando alto: − Eu não falei? Mas ao dizer isso, com os pés 

chumbados no chão da cautela temerosa, o desconfiado lembra apenas a estátua 

do navegante que foi ao mar e voltou consagrado. As estátuas, como se sabe, não 

viajam nunca, apenas podem celebrar os grandes e ousados descobridores. 
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“Confiar, desconfiando” é outra pérola do senso comum. Não gosto dessa 

orientação conciliatória, que manda ganhar abraçando ambas as opções. Confie, 

quando for esse o verdadeiro e radical desafio. 

  

(Ascendino Salles, inédito) 

 

Atente para as seguintes afirmações: 

 

I. No primeiro parágrafo, os termos cautela e usura são atributos de que o autor se 

vale para exprimir o que vê como desvantagens da mais cega confiança. 

 

II. No segundo parágrafo, o segmento ficamos ruminando sobre o que teremos 

perdido refere-se aos remorsos que sentimos depois de uma iniciativa 

intempestiva. 

 

III. No terceiro parágrafo, a expressão mera credulidade é empregada para 

distinguir a ingenuidade do homem crédulo da consciência ativa do confiante. 

 

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

 a) I, II e III. 

 b) I e III, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) II, apenas. 

 e) III, apenas. 

 

 

Questão 81: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 
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Desde A democracia na América (1835), de Alexis de Tocqueville, tornou-se 

corrente comparar os Estados Unidos com a América ibérica, constituindo este 

exercício uma fonte de inspiração da imaginação social no continente. Nessa obra, 

a América do Sul é descrita como lugar em que a pujança da natureza debilitaria o 

homem, enquanto, na América do Norte, a natureza se revestiria de outro 

aspecto, onde tudo "era grave, sério, solene; dissera-se que fora criada para se 

tornar província da inteligência, enquanto a outra era a morada dos sentidos". 

  

O caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para um processo em que o 

atraso ibérico, sob o impacto das diferentes influências exercidas pelo seu vizinho 

anglo-americano, modernizar-se-ia, rompendo com os fundamentos da sua 

própria história. 

  

A reflexão social latino-americana no século XIX, já testemunha dos sucessos 

econômicos e políticos dos Estados Unidos, tomou-os como um paradigma em sua 

luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo, resultante do 

caudilhismo e do patrimonialismo vigentes em seus espaços nacionais. Entre 

tantos outros, os argentinos Sarmiento e Alberdi desenvolveram uma publicística 

centrada na comparação entre as duas Américas e o que nos cumpriria fazer para, 

livrando-nos dos nossos males históricos, lograrmos sucesso no ingresso ao 

mundo moderno. [...] 

  

No caso do Brasil, a comparação com os Estados Unidos também esteve presente 

ao longo de nossa história, influenciando diretamente os embates sobre o 

processo da modernização brasileira. Nossa herança ibérica, marcada por um 

Estado forte e pela valorização do público, seria compatível com os valores do 

mundo moderno então emergente? Ou, de forma alternativa, ela teria nos legado 

uma carga tão excessiva, cuja superação em direção à modernidade exigiria uma 

ruptura com esse passado? Desde já, é importante ressaltar que, ainda que os 

conceitos iberismo e americanismo tenham sido formulados a posteriori, não 

estando presentes no vocabulário dos autores consagrados como fundadores da 
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tradição de interpretar o Brasil, eles fornecem uma chave interpretativa para o 

estudo do processo de nossa formação histórica. 

  

(VIANNA, Luis Werneck; PERLATTO, Fernando. Iberismo e americanismo. In: 

BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 248-249) 

  

Respeitando a constituição do texto, deve-se 

 a) tomar a citada obra de Alexis de Tocqueville como fundadora de um modo de 

pensar que elimina a distância entre razão e emoção. 

 b) reconhecer aquilo que é inerente a cada ser humano como expressão da força 

determinante da natureza, em qualquer de suas várias formas, sobre os que dela 

provêm num específico espaço geográfico. 

 c) conceber a comparação entre Estados Unidos e América ibérica como o 

fundamento do imaginário dos povos naturais do continente. 

 d) compreender que o homem deve tirar proveito de sua competência para agir 

sobre a natureza, moldando-a de modo a tornar menos vulneráveis os que nela 

habitam. 

 e) entender que o pensamento social latino-americano do século XIX tomou os 

Estados Unidos como ponto de referência para o esforço de realização de 

objetivos da América ibérica. 

 

 

Questão 82: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

  

Desde A democracia na América (1835), de Alexis de Tocqueville, tornou-se 

corrente comparar os Estados Unidos com a América ibérica, constituindo este 

exercício uma fonte de inspiração da imaginação social no continente. Nessa obra, 

a América do Sul é descrita como lugar em que a pujança da natureza debilitaria o 
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homem, enquanto, na América do Norte, a natureza se revestiria de outro 

aspecto, onde tudo "era grave, sério, solene; dissera-se que fora criada para se 

tornar província da inteligência, enquanto a outra era a morada dos sentidos". 

  

O caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para um processo em que o 

atraso ibérico, sob o impacto das diferentes influências exercidas pelo seu vizinho 

anglo-americano, modernizar-se-ia, rompendo com os fundamentos da sua 

própria história. 

  

A reflexão social latino-americana no século XIX, já testemunha dos sucessos 

econômicos e políticos dos Estados Unidos, tomou-os como um paradigma em sua 

luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo, resultante do 

caudilhismo e do patrimonialismo vigentes em seus espaços nacionais. Entre 

tantos outros, os argentinos Sarmiento e Alberdi desenvolveram uma publicística 

centrada na comparação entre as duas Américas e o que nos cumpriria fazer para, 

livrando-nos dos nossos males históricos, lograrmos sucesso no ingresso ao 

mundo moderno. [...] 

  

No caso do Brasil, a comparação com os Estados Unidos também esteve presente 

ao longo de nossa história, influenciando diretamente os embates sobre o 

processo da modernização brasileira. Nossa herança ibérica, marcada por um 

Estado forte e pela valorização do público, seria compatível com os valores do 

mundo moderno então emergente? Ou, de forma alternativa, ela teria nos legado 

uma carga tão excessiva, cuja superação em direção à modernidade exigiria uma 

ruptura com esse passado? Desde já, é importante ressaltar que, ainda que os 

conceitos iberismo e americanismo tenham sido formulados a posteriori, não 

estando presentes no vocabulário dos autores consagrados como fundadores da 

tradição de interpretar o Brasil, eles fornecem uma chave interpretativa para o 

estudo do processo de nossa formação histórica. 
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(VIANNA, Luis Werneck; PERLATTO, Fernando. Iberismo e americanismo. In: 

BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 248-249) 

  

Considere o texto e as assertivas que seguem. 

  

I. O cotejo entre o emprego de certas formas verbais, por exemplo, (linha 3) 

debilitaria e (linha 3) era evidencia a distinção entre o ponto de vista, 

respectivamente, de quem comenta uma hipótese lançada por outrem e o ponto 

de vista de quem propõe essa mesma hipótese. 

  

II. Considerada a lógica e o contexto, merece reparo o que se tem no segmento O 

caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para um processo em que o 

atraso ibérico [...] modernizar-se-ia: em lugar do que está destacado, seria 

adequado haver, por exemplo, "a America ibérica, atrasada,". 

  

III. No parágrafo 4, a presença de duas indagações no excerto deve-se ao fato de 

cada uma delas enfatizar uma específica polêmica a respeito de nossa história, 

correspondendo, então, uma em relação à outra, a um caminho alternativo na 

definição da prioridade a ser enfrentada no processo de modernização do Brasil. 

  

Está correto o que se afirma em 

 a) I, II e III. 

 b) II e III, apenas. 

 c) I e II, apenas. 

 d) III, apenas. 

 e) I, apenas. 

 

 

Questão 83: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 
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Instruções: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

  

Desde A democracia na América (1835), de Alexis de Tocqueville, tornou-se 

corrente comparar os Estados Unidos com a América ibérica, constituindo este 

exercício uma fonte de inspiração da imaginação social no continente. Nessa obra, 

a América do Sul é descrita como lugar em que a pujança da natureza debilitaria o 

homem, enquanto, na América do Norte, a natureza se revestiria de outro 

aspecto, onde tudo "era grave, sério, solene; dissera-se que fora criada para se 

tornar província da inteligência, enquanto a outra era a morada dos sentidos". 

  

O caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para um processo em que o 

atraso ibérico, sob o impacto das diferentes influências exercidas pelo seu vizinho 

anglo-americano, modernizar-se-ia, rompendo com os fundamentos da sua 

própria história. 

  

A reflexão social latino-americana no século XIX, já testemunha dos sucessos 

econômicos e políticos dos Estados Unidos, tomou-os como um paradigma em sua 

luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo, resultante do 

caudilhismo e do patrimonialismo vigentes em seus espaços nacionais. Entre 

tantos outros, os argentinos Sarmiento e Alberdi desenvolveram uma publicística 

centrada na comparação entre as duas Américas e o que nos cumpriria fazer para, 

livrando-nos dos nossos males históricos, lograrmos sucesso no ingresso ao 

mundo moderno. [...] 

  

No caso do Brasil, a comparação com os Estados Unidos também esteve presente 

ao longo de nossa história, influenciando diretamente os embates sobre o 

processo da modernização brasileira. Nossa herança ibérica, marcada por um 

Estado forte e pela valorização do público, seria compatível com os valores do 

mundo moderno então emergente? Ou, de forma alternativa, ela teria nos legado 

uma carga tão excessiva, cuja superação em direção à modernidade exigiria uma 

ruptura com esse passado? Desde já, é importante ressaltar que, ainda que os 
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conceitos iberismo e americanismo tenham sido formulados a posteriori, não 

estando presentes no vocabulário dos autores consagrados como fundadores da 

tradição de interpretar o Brasil, eles fornecem uma chave interpretativa para o 

estudo do processo de nossa formação histórica. 

  

(VIANNA, Luis Werneck; PERLATTO, Fernando. Iberismo e americanismo. In: 

BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 248-249) 

  

As indagações presentes no parágrafo 4 supõem o seguinte conteúdo implícito: 

 a) Países que apresentam setor estatal forte e valorização do público não se 

harmonizariam com traços culturais do mundo moderno. 

 b) O Brasil, herdeiro do mundo ibérico, carrega aversões de natureza ideológica 

que justificam seu desejo de assumir entusiasmadamente valores 

contemporâneos. 

 c) Os valores do mundo moderno ainda hoje não se encontram totalmente 

configurados. 

 d) A alternância de pontos de vista na reflexão sobre uma identidade cultural é 

necessária quando se deseja conhecer verdadeiramente uma nação. 

 e) Rupturas com a tradição são condição necessária e suficiente para que países 

se modernizem e passem a fazer parte de comunidades internacionais. 

 

 

Questão 84: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

  

Desde A democracia na América (1835), de Alexis de Tocqueville, tornou-se 

corrente comparar os Estados Unidos com a América ibérica, constituindo este 

exercício uma fonte de inspiração da imaginação social no continente. Nessa obra, 

a América do Sul é descrita como lugar em que a pujança da natureza debilitaria o 
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homem, enquanto, na América do Norte, a natureza se revestiria de outro 

aspecto, onde tudo "era grave, sério, solene; dissera-se que fora criada para se 

tornar província da inteligência, enquanto a outra era a morada dos sentidos". 

  

O caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para um processo em que o 

atraso ibérico, sob o impacto das diferentes influências exercidas pelo seu vizinho 

anglo-americano, modernizar-se-ia, rompendo com os fundamentos da sua 

própria história. 

  

A reflexão social latino-americana no século XIX, já testemunha dos sucessos 

econômicos e políticos dos Estados Unidos, tomou-os como um paradigma em sua 

luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo, resultante do 

caudilhismo e do patrimonialismo vigentes em seus espaços nacionais. Entre 

tantos outros, os argentinos Sarmiento e Alberdi desenvolveram uma publicística 

centrada na comparação entre as duas Américas e o que nos cumpriria fazer para, 

livrando-nos dos nossos males históricos, lograrmos sucesso no ingresso ao 

mundo moderno. [...] 

  

No caso do Brasil, a comparação com os Estados Unidos também esteve presente 

ao longo de nossa história, influenciando diretamente os embates sobre o 

processo da modernização brasileira. Nossa herança ibérica, marcada por um 

Estado forte e pela valorização do público, seria compatível com os valores do 

mundo moderno então emergente? Ou, de forma alternativa, ela teria nos legado 

uma carga tão excessiva, cuja superação em direção à modernidade exigiria uma 

ruptura com esse passado? Desde já, é importante ressaltar que, ainda que os 

conceitos iberismo e americanismo tenham sido formulados a posteriori, não 

estando presentes no vocabulário dos autores consagrados como fundadores da 

tradição de interpretar o Brasil, eles fornecem uma chave interpretativa para o 

estudo do processo de nossa formação histórica. 
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(VIANNA, Luis Werneck; PERLATTO, Fernando. Iberismo e americanismo. In: 

BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 248-249) 

  

Observada a organização do texto, e especialmente a última frase, cria-se uma 

expectativa de que as linhas seguintes ao fragmento trarão 

 a) a categoria "iberismo" como fundamento do primeiro bloco de estudos sobre a 

formação histórica do Brasil, dando lugar, a seguir, à categoria "americanismo". 

 b) os conceitos de "iberismo" e de "americanismo" sempre em oposição, visto que 

são resultado de momentos históricos antagônicos e bastante afastados no 

tempo. 

 c) crítica a autores equivocadamente consagrados como fundadores da tradição 

de interpretar o Brasil, equívoco gerado pelo desconhecimento de que eles muito 

tardiamente se valeram da chave necessária à análise da cultura. 

 d) considerações sobre o processo de formação do Brasil, iluminadas por 

matrizes de pensamento que, a partir de certo momento, foram conceituadas 

como "americanismo" e "iberismo". 

 e) retificações dos textos inaugurais da tradição de interpretar o Brasil, 

determinadas pelo fato de que os autores não contavam, em seu vocabulário, com 

as palavras "americanismo" e "iberismo". 

 

 

Questão 85: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

  

Desde A democracia na América (1835), de Alexis de Tocqueville, tornou-se 

corrente comparar os Estados Unidos com a América ibérica, constituindo este 

exercício uma fonte de inspiração da imaginação social no continente. Nessa obra, 

a América do Sul é descrita como lugar em que a pujança da natureza debilitaria o 

homem, enquanto, na América do Norte, a natureza se revestiria de outro 
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aspecto, onde tudo "era grave, sério, solene; dissera-se que fora criada para se 

tornar província da inteligência, enquanto a outra era a morada dos sentidos". 

  

O caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para um processo em que o 

atraso ibérico, sob o impacto das diferentes influências exercidas pelo seu vizinho 

anglo-americano, modernizar-se-ia, rompendo com os fundamentos da sua 

própria história. 

  

A reflexão social latino-americana no século XIX, já testemunha dos sucessos 

econômicos e políticos dos Estados Unidos, tomou-os como um paradigma em sua 

luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo, resultante do 

caudilhismo e do patrimonialismo vigentes em seus espaços nacionais. Entre 

tantos outros, os argentinos Sarmiento e Alberdi desenvolveram uma publicística 

centrada na comparação entre as duas Américas e o que nos cumpriria fazer para, 

livrando-nos dos nossos males históricos, lograrmos sucesso no ingresso ao 

mundo moderno. [...] 

  

No caso do Brasil, a comparação com os Estados Unidos também esteve presente 

ao longo de nossa história, influenciando diretamente os embates sobre o 

processo da modernização brasileira. Nossa herança ibérica, marcada por um 

Estado forte e pela valorização do público, seria compatível com os valores do 

mundo moderno então emergente? Ou, de forma alternativa, ela teria nos legado 

uma carga tão excessiva, cuja superação em direção à modernidade exigiria uma 

ruptura com esse passado? Desde já, é importante ressaltar que, ainda que os 

conceitos iberismo e americanismo tenham sido formulados a posteriori, não 

estando presentes no vocabulário dos autores consagrados como fundadores da 

tradição de interpretar o Brasil, eles fornecem uma chave interpretativa para o 

estudo do processo de nossa formação histórica. 
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(VIANNA, Luis Werneck; PERLATTO, Fernando. Iberismo e americanismo. In: 

BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 248-249) 

  

Considere as informações prestadas pelo verbete abaixo transcrito. 

  

publicística Datação: c1950 

■ substantivo feminino 

1 a imprensa jornalística; periodismo 

2 Rubrica: termo jurídico, política. 

   literatura de direito civil, política e/ou temas sociais 

3 Rubrica: termo jurídico. 

   a ciência do direito público 

4 Derivação: por metonímia. 

o conjunto de autores de textos sobre direito público, política ou assuntos sociais 

  

Etimologia: emprt. it. [palavra emprestada do italiano] publicistica 'atividade 

desenvolvida por jornalistas na publicação de artigos pela imprensa, conjunto das 

publicações da atualidade'. 

  

(Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa) 

  

Sobre o uso dessa palavra “publicística” no texto, é correto afirmar: 

 a) Levando em conta a datação, isto é, a época em que ela parece ter surgido na 

Língua Portuguesa, não poderia ter sido empregada em um texto que se refere a 

pensadores do século XIX. 

 b) Aquilo que se informa acima sobre a origem da palavra e os dados oferecidos 

no texto comprovam a impossibilidade de ter sido empregada com acepção 

diferente da indicada em 1. 
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 c) O contexto e a rubrica sugerem que está empregada na acepção 2, mas a falta 

de indicações precisas sobre a natureza dos trabalhos dos autores citados impede 

uma conclusão decisiva sobre o seu sentido no texto. 

 d) O excerto e a rubrica denotam a possibilidade, mais provável do que todas as 

outras, de ter sido empregada na acepção 3, levando em conta a natureza da obra 

de onde foi extraído o trecho. 

 e) O contexto evidencia que está, de maneira a excluir outra possibilidade, 

empregada na acepção 4, como o comprova o uso da expressão Entre tantos 

outros, que remete a muitos autores. 

 

 

Questão 86: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

  

A áspera controvérsia sobre a importância da liberdade política é bem capaz de 

ocultar o essencial nessa matéria, ou seja, a liberdade existe como um valor ético 

em si mesmo, independentemente dos benefícios concretos que a sua fruição 

pode trazer aos homens. [...] 

  

A liberdade tem sido, em todos os tempos, a causa das maiores conquistas do ser 

humano. E, efetivamente, que valor teriam a descoberta da verdade, a criação da 

beleza, a invenção das utilidades ou a realização da justiça, se os homens não 

tivessem a possibilidade de escolher livremente o contrário de tudo isso? 

  

Heródoto foi um dos primeiros a sublinhar que o estado de liberdade torna os 

povos fortes, na guerra e na paz. Ao relatar a estupenda vitória que os atenienses, 

sob o comando de Cleômenes, conquistaram contra os calcídeos e os beócios, ele 

comenta: "Aliás, verifica-se, sempre e em todo lugar, que a igualdade entre os 

cidadãos é uma vantagem preciosa: submetidos aos tiranos, os atenienses não 

tinham mais valor na guerra que seus vizinhos; livres, porém, da tirania, sua 
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superioridade foi manifesta. Por aí se vê que na servidão eles se recusavam a 

manifestar seu valor, pois labutavam para um senhor; ao passo que, uma vez 

livres, cada um no seu próprio interesse colaborava, por todas as maneiras, para o 

triunfo do empreendimento coletivo". 

  

O mesmo fenômeno de súbita libertação de energias e de multiplicação 

surpreendente de forças humanas voltou a repetir-se vinte e quatro séculos 

depois, com a Revolução Francesa. Pela primeira vez na história moderna, as 

forças armadas de um país não eram compostas de mercenários, nem combatiam 

por um príncipe, sob o comando de nobres, mas eram formadas de homens livres e 

iguais, comandados por generais plebeus, sendo todos movidos tão só pelo amor à 

pátria. 

  

(COMPARATO, Fábio Konder. A liberdade como valor ético. Ética: direito, moral 

e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 546-

547) 

  

O texto abona o seguinte comentário: o autor, na defesa de seu ponto de vista, 

 a) opta por fazer um relato de como a liberdade se manifestou em diferentes 

momentos históricos, o que lhe permitiu concluir, ao final do texto, que a 

liberdade é um valor ético em si mesmo. 

 b) vale-se de um testemunho de prestígio, sem, entretanto, tomá-lo como 

suficiente, dado que acrescenta comentário que o ratifica. 

 c) cita Cleômenes e episódio histórico que deu a esse ateniense experiência para 

reconhecer não só o valor da liberdade, mas, em próprias palavras do 

conquistador, que a igualdade entre os cidadãos é uma vantagem. 

 d) faz uso de uma indagação que é meramente retórica, pois a resposta a ela está 

implícita na própria pergunta: o valor de descobertas, invenções e demais 

realizações está em impor a todos os homens o mesmo direito de usufruir delas. 

 e) contrapõe distintos momentos históricos para evidenciar que a discussão 

sobre a importância da liberdade política contém contradições. 
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Questão 87: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

  

A áspera controvérsia sobre a importância da liberdade política é bem capaz de 

ocultar o essencial nessa matéria, ou seja, a liberdade existe como um valor ético 

em si mesmo, independentemente dos benefícios concretos que a sua fruição 

pode trazer aos homens. [...] 

  

A liberdade tem sido, em todos os tempos, a causa das maiores conquistas do ser 

humano. E, efetivamente, que valor teriam a descoberta da verdade, a criação da 

beleza, a invenção das utilidades ou a realização da justiça, se os homens não 

tivessem a possibilidade de escolher livremente o contrário de tudo isso? 

  

Heródoto foi um dos primeiros a sublinhar que o estado de liberdade torna os 

povos fortes, na guerra e na paz. Ao relatar a estupenda vitória que os atenienses, 

sob o comando de Cleômenes, conquistaram contra os calcídeos e os beócios, ele 

comenta: "Aliás, verifica-se, sempre e em todo lugar, que a igualdade entre os 

cidadãos é uma vantagem preciosa: submetidos aos tiranos, os atenienses não 

tinham mais valor na guerra que seus vizinhos; livres, porém, da tirania, sua 

superioridade foi manifesta. Por aí se vê que na servidão eles se recusavam a 

manifestar seu valor, pois labutavam para um senhor; ao passo que, uma vez 

livres, cada um no seu próprio interesse colaborava, por todas as maneiras, para o 

triunfo do empreendimento coletivo". 

  

O mesmo fenômeno de súbita libertação de energias e de multiplicação 

surpreendente de forças humanas voltou a repetir-se vinte e quatro séculos 

depois, com a Revolução Francesa. Pela primeira vez na história moderna, as 

forças armadas de um país não eram compostas de mercenários, nem combatiam 
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por um príncipe, sob o comando de nobres, mas eram formadas de homens livres e 

iguais, comandados por generais plebeus, sendo todos movidos tão só pelo amor à 

pátria. 

  

(COMPARATO, Fábio Konder. A liberdade como valor ético. Ética: direito, moral 

e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 546-

547) 

  

Foi omitida a frase final do primeiro parágrafo do texto. 

  

Considerada a direção argumentativa adotada, essa frase deve ser a seguinte: 

 a) A liberdade política do cidadão pressupõe uma estrita igualdade 

socioeconômica de vida. 

 b) A liberdade é um atributo essencial do ser humano, distinguindo-o, por isso, de 

todos os demais seres vivos. 

 c) A liberdade humana, numa comunidade política, é sempre definida em relação 

aos vínculos artificiais que são as leis civis. 

 d) Há uma disposição coletiva para viver em liberdade, a qual faz parte da 

mentalidade dos povos. 

 e) A liberdade humana, tomada no sentido de um agir sem impedimentos 

externos, é perfeitamente compatível com o "temor" e a "necessidade". 

 

 

Questão 88: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

  

A áspera controvérsia sobre a importância da liberdade política é bem capaz de 

ocultar o essencial nessa matéria, ou seja, a liberdade existe como um valor ético 

em si mesmo, independentemente dos benefícios concretos que a sua fruição 

pode trazer aos homens. [...] 
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A liberdade tem sido, em todos os tempos, a causa das maiores conquistas do ser 

humano. E, efetivamente, que valor teriam a descoberta da verdade, a criação da 

beleza, a invenção das utilidades ou a realização da justiça, se os homens não 

tivessem a possibilidade de escolher livremente o contrário de tudo isso? 

  

Heródoto foi um dos primeiros a sublinhar que o estado de liberdade torna os 

povos fortes, na guerra e na paz. Ao relatar a estupenda vitória que os atenienses, 

sob o comando de Cleômenes, conquistaram contra os calcídeos e os beócios, ele 

comenta: "Aliás, verifica-se, sempre e em todo lugar, que a igualdade entre os 

cidadãos é uma vantagem preciosa: submetidos aos tiranos, os atenienses não 

tinham mais valor na guerra que seus vizinhos; livres, porém, da tirania, sua 

superioridade foi manifesta. Por aí se vê que na servidão eles se recusavam a 

manifestar seu valor, pois labutavam para um senhor; ao passo que, uma vez 

livres, cada um no seu próprio interesse colaborava, por todas as maneiras, para o 

triunfo do empreendimento coletivo". 

  

O mesmo fenômeno de súbita libertação de energias e de multiplicação 

surpreendente de forças humanas voltou a repetir-se vinte e quatro séculos 

depois, com a Revolução Francesa. Pela primeira vez na história moderna, as 

forças armadas de um país não eram compostas de mercenários, nem combatiam 

por um príncipe, sob o comando de nobres, mas eram formadas de homens livres e 

iguais, comandados por generais plebeus, sendo todos movidos tão só pelo amor à 

pátria. 

  

(COMPARATO, Fábio Konder. A liberdade como valor ético. Ética: direito, moral 

e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 546-

547) 

  

Expressão que, no contexto, assinala que a hipótese levantada pelo autor é 

considerada indesejável por ele é: 
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 a) (linha 1) é bem capaz de. 

 b) (linha 2) em si mesmo. 

 c) (linha 1) ou seja. 

 d) (linhas 3) efetivamente. 

 e) (linha 13) Pela primeira vez. 

 

 

Questão 89: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

Ainda aluna de medicina, Nise da Silveira se horrorizou ao ver o professor abrir 

com um bisturi o corpo de uma jia e deixar à mostra, pulsando, seu pequenino 

coração. 

  

Esse fato define a mulher que iria revolucionar o tratamento da esquizofrenia e 

pôr em questão alguns dogmas estéticos em vigor mesmo entre artistas 

antiacadêmicos e críticos de arte. 

  

A mesma sensibilidade à flor da pele que a fez deixar, horrorizada, a aula de 

anatomia, levou-a a se opor ao tratamento da esquizofrenia em voga na época em 

que se formou: o choque elétrico, o choque insulínico, o choque de colabiosol e, 

pior do que tudo, a lobotomia, que consistia em secionar uma parte do cérebro do 

paciente. Tomou-se de revolta contra tais procedimentos, negando-se a aplicá-los 

nos doentes a ela confiados. Foi então que o diretor do hospital, seu amigo, disse-

lhe que não poderia mantê-la no emprego, a não ser em outra atividade que não 

envolvesse o tratamento médico. − Mas qual?, perguntou ela. − Na terapia 

ocupacional, respondeu-lhe o diretor. 
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A terapia ocupacional, naquela época, consistia em pôr os internados para lavar os 

banheiros, varrer os quartos e arrumar as camas. Nise aceitou a proposta e, em 

pouco tempo, em lugar de faxina, os pacientes trabalhavam em ateliês 

improvisados, pintando, desenhando, fazendo modelagem com argila e 

encadernando livros. Desses ateliês saíram alguns dos artistas mais criativos da 

arte brasileira, cujas obras passaram a constituir o hoje famosíssimo Museu de 

Imagens do Inconsciente do Centro Psiquiátrico Nacional, situado no Engenho de 

Dentro, no Rio. 

  

É que sua visão da doença mental diferia da aceita por seus companheiros 

psiquiatras. Enquanto, para estes, a loucura era um processo progressivo de 

degenerescência cerebral, que só se poderia retardar com a intervenção direta no 

cérebro, ela via de outro modo, confiando que o trabalho criativo e a expressão 

artística contribuiriam para dar ordem e equilíbrio ao mundo subjetivo e afetivo 

tumultuado pela doença. 

  

Por isso mesmo acredito que o elemento fundamental das realizações e das 

concepções de Nise da Silveira era o afeto, o afeto pelo outro. Foi por não 

suportar o sofrimento imposto aos pacientes pelos choques que ela buscou e 

inventou outro caminho, no qual, em vez de ser vítima da truculência médica, o 

doente se tornou sujeito criador, personalidade livre capaz de criar um universo 

mágico em que os problemas insolúveis arrefeciam. 

  

(Adaptado de: GULLAR, Ferreira. A Cura pelo Afeto. Resmungos, São Paulo: 

Imprensa Oficial, 2007) 

  

De acordo com o texto, Nise da Silveira 

 a) propôs a prática artística como coadjuvante no tratamento de doenças 

mentais, ao lado dos procedimentos em voga à sua época. 
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 b) introduziu mudanças na psiquiatria, deixando de ver a loucura como um 

processo de degeneração mental, além de pôr em xeque ditames da arte de seu 

tempo. 

 c) passou a trabalhar tendo como parâmetro os afetos dos pacientes, a despeito 

da prática artística envolvida no tratamento da esquizofrenia. 

 d) praticou o que havia de mais atual em termos de tratamento psiquiátrico, o que 

pressupunha o contato com artistas consagrados de então. 

 e) encontrou, já nas primeiras aulas de psiquatria, o fundamento de sua visão 

sobre terapia ocupacional, qual seja, a aceitação racional da doença por parte do 

paciente. 

 

 

Questão 90: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

Ainda aluna de medicina, Nise da Silveira se horrorizou ao ver o professor abrir 

com um bisturi o corpo de uma jia e deixar à mostra, pulsando, seu pequenino 

coração. 

  

Esse fato define a mulher que iria revolucionar o tratamento da esquizofrenia e 

pôr em questão alguns dogmas estéticos em vigor mesmo entre artistas 

antiacadêmicos e críticos de arte. 

  

A mesma sensibilidade à flor da pele que a fez deixar, horrorizada, a aula de 

anatomia, levou-a a se opor ao tratamento da esquizofrenia em voga na época em 

que se formou: o choque elétrico, o choque insulínico, o choque de colabiosol e, 

pior do que tudo, a lobotomia, que consistia em secionar uma parte do cérebro do 

paciente. Tomou-se de revolta contra tais procedimentos, negando-se a aplicá-los 

nos doentes a ela confiados. Foi então que o diretor do hospital, seu amigo, disse-
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lhe que não poderia mantê-la no emprego, a não ser em outra atividade que não 

envolvesse o tratamento médico. − Mas qual?, perguntou ela. − Na terapia 

ocupacional, respondeu-lhe o diretor. 

  

A terapia ocupacional, naquela época, consistia em pôr os internados para lavar os 

banheiros, varrer os quartos e arrumar as camas. Nise aceitou a proposta e, em 

pouco tempo, em lugar de faxina, os pacientes trabalhavam em ateliês 

improvisados, pintando, desenhando, fazendo modelagem com argila e 

encadernando livros. Desses ateliês saíram alguns dos artistas mais criativos da 

arte brasileira, cujas obras passaram a constituir o hoje famosíssimo Museu de 

Imagens do Inconsciente do Centro Psiquiátrico Nacional, situado no Engenho de 

Dentro, no Rio. 

  

É que sua visão da doença mental diferia da aceita por seus companheiros 

psiquiatras. Enquanto, para estes, a loucura era um processo progressivo de 

degenerescência cerebral, que só se poderia retardar com a intervenção direta no 

cérebro, ela via de outro modo, confiando que o trabalho criativo e a expressão 

artística contribuiriam para dar ordem e equilíbrio ao mundo subjetivo e afetivo 

tumultuado pela doença. 

  

Por isso mesmo acredito que o elemento fundamental das realizações e das 

concepções de Nise da Silveira era o afeto, o afeto pelo outro. Foi por não 

suportar o sofrimento imposto aos pacientes pelos choques que ela buscou e 

inventou outro caminho, no qual, em vez de ser vítima da truculência médica, o 

doente se tornou sujeito criador, personalidade livre capaz de criar um universo 

mágico em que os problemas insolúveis arrefeciam. 

  

(Adaptado de: GULLAR, Ferreira. A Cura pelo Afeto. Resmungos, São Paulo: 

Imprensa Oficial, 2007) 

  

O autor do texto considera que 
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 a) os avanços obtidos por Nise da Silveira, por dizerem respeito ao tratamento de 

esquizofrenia, devem ser vistos com cautela em termos artísticos. 

 b) a dimensão afetiva fez com que os pacientes passassem a se adequar aos 

tratamentos psiquiátricos em voga, o que foi uma grande conquista em termos de 

terapia ocupacional. 

 c) o afeto pelo outro foi o diferencial oferecido por Nise da Silveira, que fez com 

que seus pacientes se tornassem verdadeiros agentes em seus próprios 

tratamentos. 

 d) a subjetividade tumultuada dos doentes adquiria ordem e equilíbrio quando 

eram submetidos a tratamentos clínicos, muito embora isso arrefecesse sua 

capacidade artística. 

 e) a arte contribui para a criação de um universo imaginário que distrai os 

pacientes do cerne de sua condição, servindo de cura para suas enfermidades. 

 

 

Questão 91: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

No texto abaixo, Graciliano Ramos narra seu encontro com Nise da Silveira. 

  

Chamaram-me da porta: uma das mulheres recolhidas à sala 4 desejava falar 

comigo. Estranhei. Quem seria? E onde ficava a sala 4? Um sujeito conduziu-me ao 

fim da plataforma, subiu o corrimão e daí, com agilidade forte, galgou uma janela. 

Esteve alguns minutos conversando, gesticulando, pulou no chão e convidou-me a 

substituí-lo. Que? Trepar-me àquelas alturas, com tamancos? 

  

Examinei a distância, receoso, descalcei-me, resolvi tentar a difícil acrobacia. A 

desconhecida amiga exigia de mim um sacrifício; a perna, estragada na operação, 

movia-se lenta e perra; se me desequilibrasse, iria esborrachar-me no pavimento 
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inferior. Não houve desastre. Numa passada larga, atingi o vão da janela; agarrei-

me aos varões de ferro, olhei o exterior, zonzo, sem perceber direito por que me 

achava ali. Uma voz chegou-me, fraca, mas no primeiro instante não atinei com a 

pessoa que falava. Enxerguei o pátio, o vestíbulo, a escada já vista no dia anterior. 

No patamar, abaixo de meu observatório, uma cortina de lona ocultava a Praça 

Vermelha. Junto, à direita, além de uma grade larga, distingui afinal uma senhora 

pálida e magra, de olhos fixos, arregalados. O rosto moço revelava fadiga, aos 

cabelos negros misturavam-se alguns fios grisalhos. Referiu-se a Maceió, 

apresentou-se: 

  

− Nise da Silveira. 

  

Noutro lugar o encontro me daria prazer. O que senti foi surpresa, lamentei ver 

minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do hospital, dos seus 

queridos loucos. Sabia-a culta e boa, Rachel de Queiroz me afirmara a grandeza 

moral daquela pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, como a 

escusar-se de tomar espaço. Nunca me havia aparecido criatura mais simpática. O 

marido, também médico, era meu velho conhecido Mário Magalhães. Pedi notícias 

dele: estava em liberdade. E calei-me, num vivo constrangimento. 

  

De pijama, sem sapatos, seguro à verga preta, achei-me ridículo e vazio; 

certamente causava impressão muito infeliz. Nise, acanhada, tinha um sorriso 

doce, fitava-me os bugalhos enormes, e isto me agravava a perturbação, 

magnetizava-me. Balbuciou imprecisões, guardou silêncio, provavelmente se 

arrependeu de me haver convidado para deixar-me assim confuso. 

  

(RAMOS, Graciliano, Memórias do Cárcere, vol. 1. São Paulo, Record, 1996, p. 340 

e 341) 

  

De acordo com o texto, 
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 a) Nise da Silveira apresenta-se a Graciliano Ramos, que se sente constrangido 

por não saber quem ela é, enquanto ela demonstra já conhecê-lo. 

 b) Graciliano Ramos arrepende-se de conhecer pessoalmente Nise da Silveira, 

muito embora ela tenha demonstrado simpatia por sua situação. 

 c) Nise da Silveira passa a guardar silêncio ao perceber que o escritor, descalço e 

de pijama, encontrava-se bastante infeliz. 

 d) defronte a sua nova amiga, o escritor sente-se pouco à vontade, uma vez que 

não possuíam afinidades profissionais, tampouco suspeitavam a razão de estarem 

no mesmo lugar. 

 e) o encontro entre Graciliano Ramos e Nise da Silveira ocorreu de maneira 

inusitada para o escritor, que se mostrou constrangido em virtude da situação em 

que se encontravam. 

 

 

Questão 92: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

No texto abaixo, Graciliano Ramos narra seu encontro com Nise da Silveira. 

  

Chamaram-me da porta: uma das mulheres recolhidas à sala 4 desejava falar 

comigo. Estranhei. Quem seria? E onde ficava a sala 4? Um sujeito conduziu-me ao 

fim da plataforma, subiu o corrimão e daí, com agilidade forte, galgou uma janela. 

Esteve alguns minutos conversando, gesticulando, pulou no chão e convidou-me a 

substituí-lo. Que? Trepar-me àquelas alturas, com tamancos? 

  

Examinei a distância, receoso, descalcei-me, resolvi tentar a difícil acrobacia. A 

desconhecida amiga exigia de mim um sacrifício; a perna, estragada na operação, 

movia-se lenta e perra; se me desequilibrasse, iria esborrachar-me no pavimento 

inferior. Não houve desastre. Numa passada larga, atingi o vão da janela; agarrei-
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me aos varões de ferro, olhei o exterior, zonzo, sem perceber direito por que me 

achava ali. Uma voz chegou-me, fraca, mas no primeiro instante não atinei com a 

pessoa que falava. Enxerguei o pátio, o vestíbulo, a escada já vista no dia anterior. 

No patamar, abaixo de meu observatório, uma cortina de lona ocultava a Praça 

Vermelha. Junto, à direita, além de uma grade larga, distingui afinal uma senhora 

pálida e magra, de olhos fixos, arregalados. O rosto moço revelava fadiga, aos 

cabelos negros misturavam-se alguns fios grisalhos. Referiu-se a Maceió, 

apresentou-se: 

  

− Nise da Silveira. 

  

Noutro lugar o encontro me daria prazer. O que senti foi surpresa, lamentei ver 

minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do hospital, dos seus 

queridos loucos. Sabia-a culta e boa, Rachel de Queiroz me afirmara a grandeza 

moral daquela pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, como a 

escusar-se de tomar espaço. Nunca me havia aparecido criatura mais simpática. O 

marido, também médico, era meu velho conhecido Mário Magalhães. Pedi notícias 

dele: estava em liberdade. E calei-me, num vivo constrangimento. 

  

De pijama, sem sapatos, seguro à verga preta, achei-me ridículo e vazio; 

certamente causava impressão muito infeliz. Nise, acanhada, tinha um sorriso 

doce, fitava-me os bugalhos enormes, e isto me agravava a perturbação, 

magnetizava-me. Balbuciou imprecisões, guardou silêncio, provavelmente se 

arrependeu de me haver convidado para deixar-me assim confuso. 

  

(RAMOS, Graciliano, Memórias do Cárcere, vol. 1. São Paulo, Record, 1996, p. 340 

e 341) 

  

De pijama, sem sapatos, seguro à verga preta, achei-me ridículo e vazio; 

certamente causava impressão muito infeliz. 
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Uma redação alternativa para a frase acima, em que se mantêm a correção e, em 

linhas gerais, o sentido original, está em: 

 a) Quando estive de pijama, sem sapatos e seguro à verga preta, achei-me ridículo 

e vazio, não obstante, certamente, causara impressão muito infeliz. 

 b) Estando de pijama, sem sapatos, seguro à verga preta, achei-me ridículo e 

vazio, se certamente causava impressão muito infeliz. 

 c) Causava, certamente, impressão muito infeliz: estava de pijama, sem sapatos e 

seguro à verga preta, por que me achasse ridículo e vazio. 

 d) Achei-me ridículo e vazio, uma vez que estava de pijama, sem sapatos e seguro 

à verga preta, de maneira que causava, certamente, impressão muito infeliz. 

 e) Causava, certamente, impressão muito infeliz o fato de me achar ridículo e 

vazio, uma vez que estava de pijama, sem sapatos e seguro à verga preta. 

 

 

Questão 93: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o poema abaixo. 

  

Errância 

Só porque 

erro 

encontro 

o que não se 

procura 

  

só porque 

erro 

invento 

o labirinto 
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a busca 

a coisa 

a causa da 

procura 

  

só porque 

erro 

acerto: me 

construo 

  

Margem de 

erro: margem 

de liberdade. 

  

(FONTELA, Orides, Poesia Reunida, São Paulo, CosacNaify, 2006, p. 202) 

  

De acordo com o poema, 

 a) construir-se significa aprender com os erros, evitando-os de maneira a não 

comprometer sua liberdade. 

 b) o erro, como eliminação de uma possibilidade falha, constitui um mecanismo de 

aferição na busca pelas coisas certas. 

 c) o erro, ao desviar-se de uma finalidade predeterminada, abre a possibilidade do 

caminho inusitado, identificado aqui com a liberdade. 

 d) acertar envolve dificuldades equiparáveis às de um labirinto, cuja única saída é 

aqui identificada com a liberdade. 

 e) erro e acerto são noções imprecisas, comparáveis a um labirinto conceitual, e 

sua compreensão depende da finalidade de cada busca. 

 

 

Questão 94: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 
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Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o poema abaixo. 

  

Errância 

Só porque 

erro 

encontro 

o que não se 

procura 

  

só porque 

erro 

invento 

o labirinto 

  

a busca 

a coisa 

a causa da 

procura 

  

só porque 

erro 

acerto: me 

construo 

  

Margem de 

erro: margem 

de liberdade. 

  

(FONTELA, Orides, Poesia Reunida, São Paulo, CosacNaify, 2006, p. 202) 
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Considere as afirmações abaixo. 

  

I. A terceira estrofe do poema (A busca / a coisa / a causa da / procura) pode ser 

entendida como uma explicação do que seja o labirinto. 

  

II. Nas duas últimas estrofes, os dois-pontos introduzem não apenas uma 

explicação, mas também uma consequência do que é dito anteriormente. 

  

III. Em prosa, mantendo-se a correção e o sentido, as duas primeiras estrofes 

podem ser reescritas do seguinte modo: “Só porque erro, encontro, o que não se 

procura só, porque erro invento, o labirinto”. 

  

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I e III. 

 c) III. 

 d) II. 

 e) II e III. 

 

Questão 95: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

O MAQUINISTA empurra a manopla do acelerador. O trem cargueiro começa a 

avançar pelos vastos e desertos prados do Cazaquistão, deixando para trás a 

fronteira com a China. 

  

O trem segue mais ou menos o mesmo percurso da lendária Rota da Seda, antigo 

caminho que ligava a China à Europa e era usado para o transporte de especiarias, 

pedras preciosas e, evidentemente, seda, até cair em desuso, seis séculos atrás. 
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Hoje, a rota está sendo retomada para transportar uma carga igualmente 

preciosa: laptops e acessórios de informática fabricados na China e enviados por 

trem expresso para Londres, Paris, Berlim e Roma. 

  

A Rota da Seda nunca foi uma rota única, mas sim uma teia de caminhos trilhados 

por caravanas de camelos e cavalos a partir de 120 a.C., quando Xi'an − cidade do 

centro-oeste chinês, mais conhecida por seus guerreiros de terracota − era a 

capital da China. 

  

As caravanas começavam cruzando os desertos do oeste da China, viajavam por 

cordilheiras que acompanham as fronteiras ocidentais chinesas e então 

percorriam as pouco povoadas estepes da Ásia Central até o mar Cáspio e além. 

  

Esses caminhos floresceram durante os primórdios da Idade Média. Mas, à 

medida que a navegação marítima se expandiu e que o centro político da China se 

deslocou para Pequim, a atividade econômica do país migrou na direção da costa. 

  

Hoje, a geografia econômica está mudando outra vez. Os custos trabalhistas nas 

cidades do leste da China dispararam na última década. Por isso as indústrias 

estão transferindo sua produção para o interior do país. 

  

O envio de produtos por caminhão das fábricas do interior para os portos de 

Shenzhen ou Xangai − e de lá por navios que contornam a Índia e cruzam o canal 

de Suez − é algo que leva cinco semanas. O trem da Rota da Seda reduz esse 

tempo para três semanas. A rota marítima ainda é mais barata do que o trem, mas 

o custo do tempo agregado por mar é considerável. 

  

Inicialmente, a experiência foi realizada nos meses de verão, mas agora algumas 

empresas planejam usar o frete ferroviário no próximo inverno boreal. Para isso 

adotam complexas providências para proteger a carga das temperaturas que 

podem atingir 40 °C negativos. 
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(Adaptado de: www1.folhauol.com.br/FSP/newyorktimes/122473) 

  

Depreende-se corretamente do texto: 

 a) A lendária Rota da Seda foi abandonada porque as caravanas de camelos e 

cavalos tinham dificuldade de enfrentar o frio extremo da região. 

 b) A expansão da navegação marítima colaborou para que, no passado, a 

atividade comercial da China migrasse na direção da costa. 

 c) O frete ferroviário deve ser substituído pelo transporte marítimo no inverno, já 

que a carga a ser transportada pode ser danificada pelas baixas temperaturas. 

 d) A partir da retomada da Rota da Seda, as fábricas chinesas voltaram a exportar 

quantidades significativas de especiarias. 

 e) A navegação chinesa se expandiu e o transporte marítimo atingiu o seu auge 

durante a época em que Xi’an era a capital da China. 

 

 

Questão 96: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

O MAQUINISTA empurra a manopla do acelerador. O trem cargueiro começa a 

avançar pelos vastos e desertos prados do Cazaquistão, deixando para trás a 

fronteira com a China. 

  

O trem segue mais ou menos o mesmo percurso da lendária Rota da Seda, antigo 

caminho que ligava a China à Europa e era usado para o transporte de especiarias, 

pedras preciosas e, evidentemente, seda, até cair em desuso, seis séculos atrás. 

  

Hoje, a rota está sendo retomada para transportar uma carga igualmente 

preciosa: laptops e acessórios de informática fabricados na China e enviados por 

trem expresso para Londres, Paris, Berlim e Roma. 
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A Rota da Seda nunca foi uma rota única, mas sim uma teia de caminhos trilhados 

por caravanas de camelos e cavalos a partir de 120 a.C., quando Xi'an − cidade do 

centro-oeste chinês, mais conhecida por seus guerreiros de terracota − era a 

capital da China. 

  

As caravanas começavam cruzando os desertos do oeste da China, viajavam por 

cordilheiras que acompanham as fronteiras ocidentais chinesas e então 

percorriam as pouco povoadas estepes da Ásia Central até o mar Cáspio e além. 

  

Esses caminhos floresceram durante os primórdios da Idade Média. Mas, à 

medida que a navegação marítima se expandiu e que o centro político da China se 

deslocou para Pequim, a atividade econômica do país migrou na direção da costa. 

  

Hoje, a geografia econômica está mudando outra vez. Os custos trabalhistas nas 

cidades do leste da China dispararam na última década. Por isso as indústrias 

estão transferindo sua produção para o interior do país. 

  

O envio de produtos por caminhão das fábricas do interior para os portos de 

Shenzhen ou Xangai − e de lá por navios que contornam a Índia e cruzam o canal 

de Suez − é algo que leva cinco semanas. O trem da Rota da Seda reduz esse 

tempo para três semanas. A rota marítima ainda é mais barata do que o trem, mas 

o custo do tempo agregado por mar é considerável. 

  

Inicialmente, a experiência foi realizada nos meses de verão, mas agora algumas 

empresas planejam usar o frete ferroviário no próximo inverno boreal. Para isso 

adotam complexas providências para proteger a carga das temperaturas que 

podem atingir 40 °C negativos. 

  

(Adaptado de: www1.folhauol.com.br/FSP/newyorktimes/122473) 
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Está gramaticalmente correta a redação desse livre comentário sobre o assunto 

tratado no texto: 

 a) Preocupam os fornecedores chineses o longo tempo que se leva para 

transportar por via marítima os produtos que chegam das fábricas do interior aos 

portos de Xangai. 

 b) Há seis séculos, transportava-se, com esforço e perdas humanas, especiarias, 

seda e pedras preciosas pelos caminhos da Rota da Seda. 

 c) À medida que se desenvolvia a navegação no país, as rotas comerciais que 

floresceram na China durante a Idade Média iam sendo abandonadas. 

 d) Em tempos passados, para se chegar da China ao mar Cáspio, percorria-se as 

poucas, povoadas, estepes da Ásia Central a cavalo ou camelo. 

 e) Os centros político e financeiro da China deslocaram-se para Pequim no final 

da Idade Média, fazendo com que a atividade econômica os acompanhassem, 

seguindo em direção a costa. 

 

Questão 97: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o trecho da entrevista abaixo. 

  

De que forma o conhecimento da cultura renascentista pode auxiliar no 

entendimento do presente? 

  

A história da cultura renascentista ilustra com clareza o processo de construção 

cultural do homem moderno e da sociedade contemporânea. Nela se manifestam, 

já muito dinâmicos e predominantes, os germes do individualismo, do 

racionalismo e da ambição ilimitada, típicos de comportamentos mais imperativos 

e representativos do nosso tempo. Ela consagra a vitória da razão abstrata, que é 

a instância suprema de toda a cultura moderna, versada no rigor das matemáticas 

que passarão a reger os sistemas de controle do tempo e do espaço. Será essa 

mesma razão abstrata que estará presente na própria constituição da chamada 

identidade nacional. Ela é a nova versão do poder dominante e será 
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consubstanciada no Estado Moderno, entidade controladora e disciplinadora por 

excelência, que impõe à sociedade um padrão único, monolítico e intransigente. 

Isso, contraditoriamente, fará brotar um anseio de liberdade e autonomia do 

espírito, certamente o mais belo legado do Renascimento à atualidade. 

  

Como explicar a pujança do Renascimento, surgido em continuidade à miséria, à 

opressão e ao obscurantismo do período medieval? 

  

O Renascimento assinala o florescimento de um longo processo de produção, 

circulação e acumulação de recursos econômicos, desencadeado desde a Baixa 

Idade Média. São os excedentes dessa atividade crescente em progressão maciça 

que serão utilizados para financiar, manter e estimular uma ativação econômica. 

Surge assim a sociedade dos mercadores, organizada por princípios como a 

liberdade de iniciativas, a cobiça e a potencialidade do homem, compreendido 

como senhor da natureza, destinado a dominá-la e a submetê-la à sua vontade. O 

Renascimento, portanto, é a emanação da riqueza e seus maiores compromissos 

serão para com ela. 

  

(Adaptado de: SEVCENKO, Nicolau. O renascimento. São Paulo: Atual; Campinas: 

Universidade Estadual de Campinas, 1982. p. 2 e 3) 

  

Depreende-se corretamente do texto: 

 a) a escassez de recursos dos comerciantes medievais é consequência imediata 

do obscurantismo típico do período renascentista. 

 b) a oposição entre o predomínio do obscurantismo e a supremacia da razão 

abstrata só se resolveu com a fundação do Estado Moderno. 

 c) o comportamento insólito e ousado do homem renascentista foi determinante 

para que ele pudesse controlar os rumos tomados pela sociedade. 

 d) as origens do comportamento individualista, do racionalismo e da ambição 

ilimitada, perceptíveis na sociedade contemporânea, remontam ao Renascimento. 
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 e) o domínio do homem sobre a natureza foi determinante para a aceleração do 

fluxo de capital que culminou no Renascimento. 

 

 

Questão 98: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o trecho da entrevista abaixo. 

  

De que forma o conhecimento da cultura renascentista pode auxiliar no 

entendimento do presente? 

  

A história da cultura renascentista ilustra com clareza o processo de construção 

cultural do homem moderno e da sociedade contemporânea. Nela se manifestam, 

já muito dinâmicos e predominantes, os germes do individualismo, do 

racionalismo e da ambição ilimitada, típicos de comportamentos mais imperativos 

e representativos do nosso tempo. Ela consagra a vitória da razão abstrata, que é 

a instância suprema de toda a cultura moderna, versada no rigor das matemáticas 

que passarão a reger os sistemas de controle do tempo e do espaço. Será essa 

mesma razão abstrata que estará presente na própria constituição da chamada 

identidade nacional. Ela é a nova versão do poder dominante e será 

consubstanciada no Estado Moderno, entidade controladora e disciplinadora por 

excelência, que impõe à sociedade um padrão único, monolítico e intransigente. 

Isso, contraditoriamente, fará brotar um anseio de liberdade e autonomia do 

espírito, certamente o mais belo legado do Renascimento à atualidade. 

  

Como explicar a pujança do Renascimento, surgido em continuidade à miséria, à 

opressão e ao obscurantismo do período medieval? 

  

O Renascimento assinala o florescimento de um longo processo de produção, 

circulação e acumulação de recursos econômicos, desencadeado desde a Baixa 

Idade Média. São os excedentes dessa atividade crescente em progressão maciça 
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que serão utilizados para financiar, manter e estimular uma ativação econômica. 

Surge assim a sociedade dos mercadores, organizada por princípios como a 

liberdade de iniciativas, a cobiça e a potencialidade do homem, compreendido 

como senhor da natureza, destinado a dominá-la e a submetê-la à sua vontade. O 

Renascimento, portanto, é a emanação da riqueza e seus maiores compromissos 

serão para com ela. 

  

(Adaptado de: SEVCENKO, Nicolau. O renascimento. São Paulo: Atual; Campinas: 

Universidade Estadual de Campinas, 1982. p. 2 e 3) 

  

Assinala-se no texto 

 a) a primazia do poder controlador do Estado Moderno sobre o pensamento 

abstrato na Baixa Idade Média, contra a qual o homem renascentista se mobilizou. 

 b) a oposição entre o caráter disciplinador do Estado Moderno e o anseio de 

liberdade e autonomia do espírito. 

 c) a legitimação do individualismo, elemento fundador da cultura moderna, cuja 

consequência foi a constituição de uma identidade nacional. 

 d) um juízo de valor em relação à ambição ilimitada do homem renascentista, a 

qual dificultou o avanço das ciências exatas. 

 e) o egocentrismo e a cobiça do homem renascentista, cujos resíduos negativos 

podem ser percebidos nos dias atuais. 

 

 

Questão 99: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

Falo somente do que falo: 

do seco e de suas paisagens, 

Nordestes, debaixo de um sol 

ali do mais quente vinagre: 
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que reduz tudo ao espinhaço, 

cresta o simplesmente folhagem, 

folha prolixa, folharada, 

onde possa esconder-se a fraude. 

  

Falo somente por quem falo: 

por quem existe nesses climas 

condicionados pelo sol, 

pelo gavião e outras rapinas: 

e onde estão os solos inertes 

de tantas condições caatinga 

em que só cabe cultivar 

o que é sinônimo da míngua 

  

Falo somente para quem falo: 

quem padece sono de morto 

e precisa um despertador 

acre, como o sol sobre o olho: 

que é quando o sol é estridente, 

a contrapelo, imperioso, 

e bate nas pálpebras como 

se bate numa porta a socos. 

  

(Trecho de “Graciliano Ramos”. João Cabral de Melo Neto. Melhores poemas de 

João Cabral de Melo Neto. SECCHIN, Antonio Carlos (Sel.), São Paulo: Global, 

2013, formato ebook) 

  

Considere as afirmações abaixo. 

  

I. Ao lançar mão da imagem de um despertador (terceira estrofe), o poeta visa a 

chamar para uma situação de miséria a atenção de um leitor indiferente. 
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II. É expressa no poema a intenção de dar voz a pessoas submetidas a um contexto 

de privação. 

  

III. Depreende-se do poema que a miséria provocada pela seca se esconde nas 

folhas prolixas da paisagem. 

  

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e III. 

 b) II e III. 

 c) II. 

 d) III. 

 e) I e II. 

 

 

Questão 100: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

  

Falo somente do que falo: 

do seco e de suas paisagens, 

Nordestes, debaixo de um sol 

ali do mais quente vinagre: 

que reduz tudo ao espinhaço, 

cresta o simplesmente folhagem, 

folha prolixa, folharada, 

onde possa esconder-se a fraude. 

  

Falo somente por quem falo: 

por quem existe nesses climas 

condicionados pelo sol, 
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pelo gavião e outras rapinas: 

e onde estão os solos inertes 

de tantas condições caatinga 

em que só cabe cultivar 

o que é sinônimo da míngua 

  

Falo somente para quem falo: 

quem padece sono de morto 

e precisa um despertador 

acre, como o sol sobre o olho: 

que é quando o sol é estridente, 

a contrapelo, imperioso, 

e bate nas pálpebras como 

se bate numa porta a socos. 

  

(Trecho de “Graciliano Ramos”. João Cabral de Melo Neto. Melhores poemas de 

João Cabral de Melo Neto. SECCHIN, Antonio Carlos (Sel.), São Paulo: Global, 

2013, formato ebook) 

  

Afirma-se corretamente: 

 a) No poema, considera-se o sol a causa da escassez da folhagem. 

 b) O elemento grifado em como se bate numa porta a socos indica uma causa. 

 c) Alguns dos adjetivos que caracterizam o sol no poema são inerte, estridente, 

imperioso. 

 d) Critica-se no poema a inércia daqueles que não se esforçam para cultivar o 

solo. 

 e) O segmento nesses climas condicionados pelo sol pode ser reescrito do 

seguinte modo: "nesses climas em que o sol os condiciona". 

 

 

Questão 101: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 
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Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

Discriminar ou discriminar? 

 

Os dicionários não são úteis apenas para esclarecer o sentido de um vocábulo; 

ajudam, com frequência, a iluminar teses controvertidas e mesmo a incendiar 

debates. Vamos ao Dicionário Houaiss, ao verbete discriminar, e lá encontramos, 

entre outras, estas duas acepções: a) perceber diferenças; distinguir, discernir; b) 

tratar mal ou de modo injusto, desigual, um indivíduo ou grupo de indivíduos, em 

razão de alguma característica pessoal, cor da pele, classe social, convicções etc. 

 

Na primeira acepção, discriminar é dar atenção às diferenças, supõe um preciso 

discernimento; o termo transpira o sentido positivo de quem reconhece e 

considera o estatuto do que é diferente. Discriminar o certo do errado é o 

primeiro passo no caminho da ética. Já na segunda acepção, discriminar é deixar 

agir o preconceito, é disseminar o juízo preconcebido. Discriminar alguém: fazê-lo 

objeto de nossa intolerância. 

 

Diz-se que tratar igualmente os desiguais é perpetuar a desigualdade. Nesse caso, 

deixar de discriminar (no sentido de discernir) é permitir que uma discriminação 

continue (no sentido de preconceito). Estamos vivendo uma época em que a 

bandeira da discriminação se apresenta em seu sentido mais positivo: trata-se de 

aplicar políticas afirmativas para promover aqueles que vêm sofrendo 

discriminações históricas. Mas há, por outro lado, quem veja nessas propostas 

afirmativas a forma mais censurável de discriminação... É o caso das cotas 

especiais para vagas numa universidade ou numa empresa: é uma discriminação, 

cujo sentido positivo ou negativo depende da convicção de quem a avalia. As 

acepções são inconciliáveis, mas estão no mesmo verbete do dicionário e se 

mostram vivas na mesma sociedade. 
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(Aníbal Lucchesi, inédito) 

 

A afirmação de que os dicionários podem ajudar a incendiar debates confirma-se, 

no texto, pelo fato de que o verbete discriminar 

 a)  padece de um sentido vago e impreciso, gerando por isso inúmeras 

controvérsias entre os usuários. 

 b)  apresenta um sentido secundário, variante de seu sentido principal, que não é 

reconhecido por todos. 

 c)  abona tanto o sentido legítimo como o ilegítimo que se costuma atribuir a esse 

vocábulo. 

 d)  faz pensar nas dificuldades que existem quando se trata de determinar a 

origem de um vocábulo. 

 e)  desdobra-se em acepções contraditórias que correspondem a convicções 

incompatíveis. 

Questão 102: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

Discriminar ou discriminar? 

 

Os dicionários não são úteis apenas para esclarecer o sentido de um vocábulo; 

ajudam, com frequência, a iluminar teses controvertidas e mesmo a incendiar 

debates. Vamos ao Dicionário Houaiss, ao verbete discriminar, e lá encontramos, 

entre outras, estas duas acepções: a) perceber diferenças; distinguir, discernir; b) 

tratar mal ou de modo injusto, desigual, um indivíduo ou grupo de indivíduos, em 

razão de alguma característica pessoal, cor da pele, classe social, convicções etc. 

 

Na primeira acepção, discriminar é dar atenção às diferenças, supõe um preciso 

discernimento; o termo transpira o sentido positivo de quem reconhece e 

considera o estatuto do que é diferente. Discriminar o certo do errado é o 

primeiro passo no caminho da ética. Já na segunda acepção, discriminar é deixar 
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agir o preconceito, é disseminar o juízo preconcebido. Discriminar alguém: fazê-lo 

objeto de nossa intolerância. 

 

Diz-se que tratar igualmente os desiguais é perpetuar a desigualdade. Nesse caso, 

deixar de discriminar (no sentido de discernir) é permitir que uma discriminação 

continue (no sentido de preconceito). Estamos vivendo uma época em que a 

bandeira da discriminação se apresenta em seu sentido mais positivo: trata-se de 

aplicar políticas afirmativas para promover aqueles que vêm sofrendo 

discriminações históricas. Mas há, por outro lado, quem veja nessas propostas 

afirmativas a forma mais censurável de discriminação... É o caso das cotas 

especiais para vagas numa universidade ou numa empresa: é uma discriminação, 

cujo sentido positivo ou negativo depende da convicção de quem a avalia. As 

acepções são inconciliáveis, mas estão no mesmo verbete do dicionário e se 

mostram vivas na mesma sociedade. 

 

(Aníbal Lucchesi, inédito) 

Diz-se que tratar igualmente os desiguais é perpetuar a desigualdade. 

 

Da afirmação acima é coerente deduzir esta outra: 

 a)  Os homens são desiguais porque foram tratados com o mesmo critério de 

igualdade. 

 b)  A igualdade só é alcançável se abolida a fixação de um mesmo critério para 

casos muito diferentes. 

 c)  Quando todos os desiguais são tratados desigualmente, a desigualdade 

definitiva torna-se aceitável. 

 d)  Uma forma de perpetuar a igualdade está em sempre tratar os iguais como se 

fossem desiguais. 

 e)  Critérios diferentes implicam desigualdades tais que os injustiçados são 

sempre os mesmos. 
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Questão 103: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: O texto abaixo refere-se à questão. 

 

Toda crítica envolve uma militância, alertou o teórico francês Christian Metz em 

A significação do cinema. Toda crítica esconde camadas de subjetividade por 

baixo do seu manto solene de objetividade. De quando em quando, todo crítico é 

acometido por algum tipo de cegueira analítica: ora são afetos e relações pessoais 

que podem flexibilizar o rigor dos textos, ora são idealizações materializadas em 

artistas que se tornam a mais fiel tradução da própria militância. 

 

O fato é que amo a crítica. Trabalhei durante muitos anos no jornalismo cultural e, 

por quase uma década, chefiei uma equipe de críticos atuando nas mais diferentes 

manifestações artísticas. Acredito piamente que o processo da arte só se realiza 

em sua plenitude no olhar erudito do crítico, que vai contextualizar determinada 

obra na história da humanidade, deslindando preciosidades estéticas, temáticas e 

filosóficas que, em muitos casos, passam despercebidas até mesmo para os 

próprios criadores. 

 

Acho sinceramente que a crítica é um espaço de resistência fundamental nessa 

massacrante indústria cultural que tanto nos sufoca. Por mais que admire e 

respeite quem a exerce, nunca me arrisquei por esse caminho, com exceção de um 

breve período em minha juventude. Há diferentes tipos de crítico, mas sempre me 

interessei por aqueles que enveredam pelo ensaísmo. Não gosto, porém, de textos 

que transbordam de tanto entusiasmo diante de uma "obra-prima" nem dos 

cruelmente destrutivos, sem um único aceno de generosidade. Vale a advertência 

de Robert Bresson: "Não há louvação ou crítica demolidora que não parta de um 

equívoco". 

 

(Evaldo Mocarzel. Bravo!, 187, março de 2013, p. 35, excerto) 
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O autor acentua a importância do crítico ao 

 a) reconhecer, com a afirmativa de que passam despercebidas até mesmo para os 

próprios criadores, que nem sempre as inovações características de certas obras 

podem ser adequadamente apontadas e analisadas sob um ponto de vista crítico. 

 b) criar a imagem referente à qualidade dessa atuação − por baixo do seu manto 

solene de objetividade −, que expõe claramente a erudição indispensável a quem 

se dispõe a analisar a produção artística de diferentes autores, em qualquer época 

e lugar. 

 c) declarar que chefiou uma equipe de críticos atuando nas mais diferentes 

manifestações artísticas, o que lhe assegura não só a primazia no exercício dessa 

função, mas também o equilíbrio resultante do conhecimento acumulado durante 

todo esse tempo. 

 d) empregar o verbo deslindar − deslindando preciosidades estéticas, temáticas e 

filosóficas − que poderia ser corretamente substituído por outros verbos, como 

pesquisar, investigar ou esquadrinhar, sem prejuízo para o sentido original nem 

alteração da organização da frase. 

 e) apresentar seu testemunho com a frase Por mais que admire e respeite quem a 

exerce, que permaneceria correta, sem qualquer alteração, se o segmento 

sublinhado fosse substituído por: que valorize e demonstre consideração. 

 

 

Questão 104: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: O texto abaixo refere-se à questão. 

  

A sustentabilidade do meio ambiente deve ser a meta buscada por qualquer 

indivíduo ou grupo que necessite de recursos naturais para sobreviver. E isso é 

um fato que não admite contestação. 
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Incorporar a premissa de respeito à natureza e do uso sustentável dos recursos 

naturais deve ser um trabalho constante e doutrinário frente às populações que 

habitam ou que trabalham nos campos e áreas rurais. Trabalhar para manter a 

biodiversidade local e evitar a erosão que destrói as áreas cultiváveis, além de ser 

economicamente viável, representa manter, por muito mais tempo, a terra em 

condições de gerar riquezas e de prover o sustento das populações que dela 

dependem. 

 

Reciclar os dejetos oriundos das criações animais e dos refugos das plantações 

deve ser encarado não como custo ou gasto “a mais”, mas sim como uma excelente 

oportunidade de gerar toda ou parte da energia necessária para executar as 

atividades econômicas a que se propõem e também como fonte de fertilizantes 

baratos e totalmente gratuitos, o que, sem dúvida, representará um salto na 

lucratividade de qualquer propriedade rural. 

 

Garantir a sustentabilidade do meio ambiente é garantir, antes de qualquer coisa, 

que a fome, a pobreza e a miséria estarão afastadas definitivamente e, com isso, 

terminará a dura realidade que força as pessoas a praticar a exploração 

predatória dos recursos disponíveis em determinadas áreas. Pois, só com uma 

situação de vida regular, os habitantes de uma determinada região poderão 

tornar-se permeáveis às “novas ideias”. 

 

Levantar a bandeira da sustentabilidade do meio ambiente e promover nas 

comunidades rurais o pensamento de que essa é a única forma viável de manter 

suas atividades econômicas em condições de gerar riquezas por muito mais 

tempo e de forma continuada são os desafios mais pungentes dos governos e das 

organizações ambientais dos tempos atuais. 

 

(Adaptado de: http://www.atitudessustentaveis.com.br/conscientizacao/ 

desenvolvimento-sustentabilidade-meio-ambiente/) 
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Para o autor do texto, a questão sustentabilidade deve 

 a) pautar-se pelo uso respeitoso dos recursos naturais, seja na preservação da 

biodiversidade, seja na reutilização de refugos e excrementos. 

 b) restringir-se à promoção das comunidades rurais que poderão auferir seu 

sustento de uma exploração racional dos recursos naturais. 

 c) evitar o desperdício, mantendo a erosão e aproveitando melhor as áreas 

cultiváveis, o que determinará o fim da exploração predatória. 

 d) garantir as oportunidades de as pessoas executarem as atividades de 

sobrevivência independentemente das condições predatórias. 

 e) reciclar a biodiversidade para que não sejam destruídas áreas cultiváveis nem 

as pessoas fiquem impossibilitadas de proverem seu sustento. 

 

 

Questão 105: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

 

Se um cachorro “pensa” ou não, “tem consciência” ou não, isso depende da 

definição escolhida. Algumas pessoas não atribuirão “consciência” a criatura 

alguma que não seja capaz de abstrair um conceito geral com base em fatos 

particulares e, a partir daí, aplicar o aparato da lógica formal de modo a fazer 

inferências para além desses fatos. Outros conferem “consciência” a criaturas que 

reconhecem seus parentes consanguíneos e se recordam de locais prévios 

relacionados a situações de perigo ou de prazer. Pelo primeiro critério, os cães 

não têm consciência; pelo segundo, têm. Mas os cães permanecem sendo cães e 

sentindo aquilo que sentem, sem levar em consideração os rótulos escolhidos por 

nós. 

 

No contexto dos esforços internacionais para conservar a biodiversidade, essa 

questão assume uma importância central, uma vez que o argumento clássico 

sobre os motivos pelos quais uma criatura supostamente decente e moral como o 
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Homo sapiens pode maltratar e até mesmo exterminar outras espécies se assenta 

sobre uma posição extrema num continuum. A tradição cartesiana, formulada 

explicitamente no século XVII, mas presente, sem dúvida, numa forma “popular” 

ou em outras versões, ao longo de toda história humana, sustenta que os outros 

animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e que apenas 

os homens gozam de “consciência”, não importa como ela seja definida. Nas 

versões radicais dessa teoria, até mesmo a dor e o sofrimento manifestos de 

outros mamíferos (tão palpáveis para nós, e da maneira mais visceral, uma vez que 

as expressões vocais e faciais desses parentes evolutivos próximos são 

semelhantes às nossas próprias reações aos mesmos estímulos) nada mais 

sinalizam do que uma resposta automática sem nenhuma representação interna 

em termos de sentimento − porque os outros animais não têm consciência 

alguma. Assim, levando adiante esse argumento, poderíamos nos preocupar com a 

extinção em função de outras razões, mas não em virtude de alguma espécie de 

dor ou sofrimento associado a essas mortes inevitáveis. 

 

Não acredito que muitas pessoas sustentem nos dias de hoje uma versão tão forte 

da posição cartesiana, mas a tradição de se considerar os animais “inferiores” 

como “menos capazes de sentir” certamente persiste como um paliativo que ajuda 

a justificar nossa rapacidade − do mesmo modo como os nossos ancestrais 

racistas argumentavam que os “insensíveis” índios eram incapazes de 

experimentar alguma forma de dor conceitual ou filosófica pela perda de seu 

ambiente ou modo de vida (desde que os territórios reservados suprissem suas 

necessidades corporais de alimento e segurança), e que os “primitivos” africanos 

não lamentariam a terra natal e a família abandonadas à força uma vez que a 

escravidão lhes assegurasse a sobrevivência do ponto de vista físico. 

 

(Adaptado de: Stephen Jay Gould. A montanha de moluscos de 

Leonardo da Vinci. Trad. de Rejane Rubino. S.Paulo: Cia. das Letras, 2003. p.465-

6) 
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Para o autor do texto, 

 a) o argumento de que os animais não sofrem do mesmo modo que os homens é 

um pretexto para o exercício da avidez humana. 

 b) a defesa da biodiversidade não pode ter como base a questão da consciência 

dos animais, já que não há consenso sobre essa questão. 

 c) o modo como vivem os homens no mundo contemporâneo faz com que sejam 

inevitáveis as mortes dos animais. 

 d) a discussão sobre o nível de consciência que pode ser atingido pelos cães é 

inteiramente inócua, pois nunca chegaremos a um consenso. 

 e) os mamíferos, que em tantos aspectos assemelham- se aos homens, devem ser 

colocados numa escala muito superior aos outros animais. 

  

 

 

Questão 106: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

 

Se um cachorro “pensa” ou não, “tem consciência” ou não, isso depende da 

definição escolhida. Algumas pessoas não atribuirão “consciência” a criatura 

alguma que não seja capaz de abstrair um conceito geral com base em fatos 

particulares e, a partir daí, aplicar o aparato da lógica formal de modo a fazer 

inferências para além desses fatos. Outros conferem “consciência” a criaturas que 

reconhecem seus parentes consanguíneos e se recordam de locais prévios 

relacionados a situações de perigo ou de prazer. Pelo primeiro critério, os cães 

não têm consciência; pelo segundo, têm. Mas os cães permanecem sendo cães e 

sentindo aquilo que sentem, sem levar em consideração os rótulos escolhidos por 

nós. 

 

No contexto dos esforços internacionais para conservar a biodiversidade, essa 

questão assume uma importância central, uma vez que o argumento clássico 
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sobre os motivos pelos quais uma criatura supostamente decente e moral como o 

Homo sapiens pode maltratar e até mesmo exterminar outras espécies se assenta 

sobre uma posição extrema num continuum. A tradição cartesiana, formulada 

explicitamente no século XVII, mas presente, sem dúvida, numa forma “popular” 

ou em outras versões, ao longo de toda história humana, sustenta que os outros 

animais são pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e que apenas 

os homens gozam de “consciência”, não importa como ela seja definida. Nas 

versões radicais dessa teoria, até mesmo a dor e o sofrimento manifestos de 

outros mamíferos (tão palpáveis para nós, e da maneira mais visceral, uma vez que 

as expressões vocais e faciais desses parentes evolutivos próximos são 

semelhantes às nossas próprias reações aos mesmos estímulos) nada mais 

sinalizam do que uma resposta automática sem nenhuma representação interna 

em termos de sentimento − porque os outros animais não têm consciência 

alguma. Assim, levando adiante esse argumento, poderíamos nos preocupar com a 

extinção em função de outras razões, mas não em virtude de alguma espécie de 

dor ou sofrimento associado a essas mortes inevitáveis. 

 

Não acredito que muitas pessoas sustentem nos dias de hoje uma versão tão forte 

da posição cartesiana, mas a tradição de se considerar os animais “inferiores” 

como “menos capazes de sentir” certamente persiste como um paliativo que ajuda 

a justificar nossa rapacidade − do mesmo modo como os nossos ancestrais 

racistas argumentavam que os “insensíveis” índios eram incapazes de 

experimentar alguma forma de dor conceitual ou filosófica pela perda de seu 

ambiente ou modo de vida (desde que os territórios reservados suprissem suas 

necessidades corporais de alimento e segurança), e que os “primitivos” africanos 

não lamentariam a terra natal e a família abandonadas à força uma vez que a 

escravidão lhes assegurasse a sobrevivência do ponto de vista físico. 

 

(Adaptado de: Stephen Jay Gould. A montanha de moluscos de 

Leonardo da Vinci. Trad. de Rejane Rubino. S.Paulo: Cia. das Letras, 2003. p.465-

6) 
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No último parágrafo do texto, Jay Gould 

 a) sugere que a alegação de que os animais são inferiores ao homem é 

preconceituosa e interessada. 

 b) insinua que o nível de consciência dos animais é semelhante àquele que os 

homens mais primitivos possuíam. 

 c) defende que os animais são hoje tratados de modo mais cruel do que eram 

tratados os escravos. 

 d) aventa a possibilidade de já não haver mais quem sustente a posição cartesiana 

nos dias atuais. 

 e) concede que aqueles que escravizaram índios no passado só o fizeram por 

acreditar na sua inferioridade. 

 

 

Questão 107: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

 

Cora Coralina, de Goiás 

 

Este nome não inventei, existe mesmo, é de uma mulher que vive em Goiás: Cora 

Coralina. 

 

Cora Coralina, tão gostoso pronunciar este nome, que começa aberto em rosa e 

depois desliza pelas entranhas do mar, surdinando música de sereias antigas e de 

Dona Janaína moderna. 

 

Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e o atual, passam as 

crianças e os miseráveis de hoje. O verso é simples, mas abrange a realidade vária. 

Escutemos: “Vive dentro de mim / uma cabocla velha / de mau olhado, / acocorada 

ao pé do borralho, / olhando pra o fogo.” “Vive dentro de mim / a lavadeira do rio 
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Vermelho. / Seu cheiro gostoso d'água e sabão.” “Vive dentro de mim / a mulher 

cozinheira. / Pimenta e cebola. / Quitute bem feito.” “Vive dentro de mim / a 

mulher proletária. / Bem linguaruda, / desabusada, sem preconceitos.” “Vive 

dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, / tão 

murmurada...” 

 

Todas as vidas. E Cora Coralina as celebra com o mesmo sentimento de quem 

abençoa a vida. Ela se coloca junto aos humildes, defende-os com espontânea 

opção, exalta-os, venera-os. Sua consciência humanitária não é menor do que a 

sua consciência da natureza. 

 

Assim é Cora Coralina − um ser geral, “coração inumerável”, oferecido a estes 

seres que são outros tantos motivos de sua poesia: o menor abandonado, o 

pequeno delinquente, o presidiário, a mulher-da-vida. Voltando-se para o cenário 

goiano, tem poemas sobre a enxada, o pouso das boiadas, o trem de gado, os 

becos e sobrados, o prato azul-pombinho, último restante de majestoso aparelho 

de 92 peças, orgulho extinto da família. 

 

Cora Coralina, um admirável brasileiro. Ela mesma se define: “Mulher sertaneja, 

livre, turbulenta, cultivadamente rude. Inserida na gleba. Mulher terra. Nos meus 

reservatórios secretos um vago sentido de analfabetismo.” Opõe à morte “aleluias 

festivas e os sinos alegres da Ressurreição. Doceira fui e gosto de ter sido. Mulher 

operária”. 

 

Cora Coralina: gosto muito deste nome, que me invoca, me bouleversa, me 

hipnotiza, como no verso de Bandeira. 

 

(Adaptado de: Carlos Drummond de Andrade. Publicado originalmente no Jornal 

do Brasil. 

Cad. B, 27.12.80. Cora Coralina. Vintém de cobre: meias confissões de Aninha. 8. 

ed. S.Paulo: Global, 2001. p. 8-11) 
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Atente para as afirmações abaixo. 

 

I. A expressão espontânea opção (4º parágrafo), empregada por Drummond, não é 

inteiramente redundante, pois o qualificativo espontânea reforça o caráter 

voluntário da escolha. 

 

II. A alusão de Drummond ao majestoso aparelho de 92 peças (5º parágrafo) 

revela a contradição entre a riqueza da poeta e a simplicidade e a humildade dos 

temas e pessoas tratados em sua poesia. 

 

III. A expressão cultivadamente rude (6º parágrafo), de que Cora Coralina se vale 

para falar de si mesma, é propositalmente paradoxal, pois rude pode significar 

“não cultivado”. 

 

Está correto o que se afirma em 

 a) III, apenas. 

 b) II, apenas. 

 c) I e III, apenas. 

 d) I, II e III. 

 e) I e II, apenas. 

 

 

Questão 108: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

 

Cora Coralina, de Goiás 

 

Este nome não inventei, existe mesmo, é de uma mulher que vive em Goiás: Cora 

Coralina. 
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Cora Coralina, tão gostoso pronunciar este nome, que começa aberto em rosa e 

depois desliza pelas entranhas do mar, surdinando música de sereias antigas e de 

Dona Janaína moderna. 

 

Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e o atual, passam as 

crianças e os miseráveis de hoje. O verso é simples, mas abrange a realidade vária. 

Escutemos: “Vive dentro de mim / uma cabocla velha / de mau olhado, / acocorada 

ao pé do borralho, / olhando pra o fogo.” “Vive dentro de mim / a lavadeira do rio 

Vermelho. / Seu cheiro gostoso d'água e sabão.” “Vive dentro de mim / a mulher 

cozinheira. / Pimenta e cebola. / Quitute bem feito.” “Vive dentro de mim / a 

mulher proletária. / Bem linguaruda, / desabusada, sem preconceitos.” “Vive 

dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, / tão 

murmurada...” 

 

Todas as vidas. E Cora Coralina as celebra com o mesmo sentimento de quem 

abençoa a vida. Ela se coloca junto aos humildes, defende-os com espontânea 

opção, exalta-os, venera-os. Sua consciência humanitária não é menor do que a 

sua consciência da natureza. 

 

Assim é Cora Coralina − um ser geral, “coração inumerável”, oferecido a estes 

seres que são outros tantos motivos de sua poesia: o menor abandonado, o 

pequeno delinquente, o presidiário, a mulher-da-vida. Voltando-se para o cenário 

goiano, tem poemas sobre a enxada, o pouso das boiadas, o trem de gado, os 

becos e sobrados, o prato azul-pombinho, último restante de majestoso aparelho 

de 92 peças, orgulho extinto da família. 

 

Cora Coralina, um admirável brasileiro. Ela mesma se define: “Mulher sertaneja, 

livre, turbulenta, cultivadamente rude. Inserida na gleba. Mulher terra. Nos meus 

reservatórios secretos um vago sentido de analfabetismo.” Opõe à morte “aleluias 
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festivas e os sinos alegres da Ressurreição. Doceira fui e gosto de ter sido. Mulher 

operária”. 

 

Cora Coralina: gosto muito deste nome, que me invoca, me bouleversa, me 

hipnotiza, como no verso de Bandeira. 

 

(Adaptado de: Carlos Drummond de Andrade. Publicado originalmente no Jornal 

do Brasil. 

Cad. B, 27.12.80. Cora Coralina. Vintém de cobre: meias confissões de Aninha. 8. 

ed. S.Paulo: Global, 2001. p. 8-11) 

  

A afirmação que está em DESACORDO com o texto é: 

 a) as palavras da própria Cora Coralina são citadas para mostrar o que há de 

telúrico em sua personalidade. 

 b) a poesia de Cora Coralina volta-se para o passado, sem deixar de tratar do 

presente. 

 c) o nome de Cora Coralina exerce um enorme fascínio sobre Drummond. 

 d) os mais despossuídos parecem ocupar o lugar central na poesia de Cora 

Coralina. 

 e) a preocupação de Cora Coralina com os homens só é superada pelos seus 

cuidados com a natureza. 

 

 

Questão 109: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi 

veiculada em 9/05/2015, um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da 

Segunda Guerra Mundial. 
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Quando a guerra acabar… 

 

Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se 

impõe às percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, 

parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à narrativa impessoal, ampla, genérica. 

Fecha parêntese. 

 

 

O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os 

setenta anos do fim da fase europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. 

O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8 de maio incorporou-se ao 

meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas que 

éramos obrigados a decorar no ginásio. 

 

Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo 

depois pela Rússia soviética − empurrou a guerra para dentro da minha casa 

através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó paterna, tios, tias, primos e 

primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o 

pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, 

instalou-se a certeza: foram todos exterminados. 

 

A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que 

seria esmagada pelos Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que 

começava uma nova página da história e perceptível mesmo para crianças e 

adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar” 

tornara-se desnecessária, desatualizada. 

 

A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros 

vindos da Itália era saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais 

calejados do que a mídia atual − nos alertavam que a guerra continuava feroz não 
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apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde 

guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o 

nazifascismo − se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder deixado pela 

derrotada barbárie. 

 

Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi 

chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo 

metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a guerra não acabou. Os 

Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí, 

espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, 

salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos. 

 

(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular 

(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849) 

  

Nesse texto, o jornalista, 

 a) ao organizar minuciosa e cronologicamente os episódios da Segunda Guerra 

Mundial, ressalta os fatos que foram mal retratados nas comemorações dos 70 

anos do fim do conflito. 

 b) ao trazer sua visão pessoal sobre os principais acontecimentos da Segunda 

Guerra Mundial, defende que a imprensa privilegie o ângulo particular com que o 

profissional observa os fatos. 

 c) ao apresentar informações e comentários sobre a Segunda Guerra Mundial, 

toma-a como legítima justificativa para a publicação de matéria que tem como 

objeto questões pessoais e íntimas. 

 d) ao confessar sobressalto pelo que tinha ocorrido no dia anterior, 8/5, explica-o 

tanto pela associação de fatos históricos a questões pessoais, quanto pela 

interpretação de que há um Dia das Esperanças Perdidas. 

 e) ao citar a volta dos combatentes brasileiros, critica a euforia das saudações, 

pois evidenciava que o povo não tinha percebido que o conflito, na mesma 

configuração de 1939 a 1945, continuava. 
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Questão 110: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi 

veiculada em 9/05/2015, um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Quando a guerra acabar… 

 

Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se 

impõe às percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, 

parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à narrativa impessoal, ampla, genérica. 

Fecha parêntese. 

 

 

O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os 

setenta anos do fim da fase europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. 

O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8 de maio incorporou-se ao 

meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas que 

éramos obrigados a decorar no ginásio. 

 

Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo 

depois pela Rússia soviética − empurrou a guerra para dentro da minha casa 

através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó paterna, tios, tias, primos e 

primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o 

pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, 

instalou-se a certeza: foram todos exterminados. 
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A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que 

seria esmagada pelos Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que 

começava uma nova página da história e perceptível mesmo para crianças e 

adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar” 

tornara-se desnecessária, desatualizada. 

 

A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros 

vindos da Itália era saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais 

calejados do que a mídia atual − nos alertavam que a guerra continuava feroz não 

apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde 

guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o 

nazifascismo − se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder deixado pela 

derrotada barbárie. 

 

Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi 

chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo 

metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a guerra não acabou. Os 

Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí, 

espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, 

salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos. 

 

(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular 

(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849) 

  

O excerto legitima a seguinte compreensão: 

 a) Dines considera a imprensa de 1945 menos aperfeiçoada do que a imprensa 

contemporânea. 

 b) O primeiro parágrafo é apresentado como "entre parênteses" porque é 

tomado como simples anexo, de conteúdo genérico, sobre a análise de 

conjunturas, sem conter menção ao que virá no texto. 
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 c) Dada a natureza do texto, expressões como empurrou a guerra para dentro da 

minha casa devem ser desaprovadas, pois, ferindo o rigor lógico, prejudicam a 

compreensão. 

 d) Dines considera a Segunda Guerra Mundial conflito constituído por mais de um 

estágio. 

 e) Em sua análise de ambientes de guerra, Dines trata a Grécia como exemplo de 

conflito interno, descolado do contexto da Guerra Mundial. 

 

 

Questão 111: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi 

veiculada em 9/05/2015, um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Quando a guerra acabar… 

 

Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se 

impõe às percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, 

parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à narrativa impessoal, ampla, genérica. 

Fecha parêntese. 

 

 

O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os 

setenta anos do fim da fase europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. 

O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8 de maio incorporou-se ao 

meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas que 

éramos obrigados a decorar no ginásio. 
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Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo 

depois pela Rússia soviética − empurrou a guerra para dentro da minha casa 

através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó paterna, tios, tias, primos e 

primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o 

pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, 

instalou-se a certeza: foram todos exterminados. 

 

A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que 

seria esmagada pelos Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que 

começava uma nova página da história e perceptível mesmo para crianças e 

adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar” 

tornara-se desnecessária, desatualizada. 

 

A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros 

vindos da Itália era saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais 

calejados do que a mídia atual − nos alertavam que a guerra continuava feroz não 

apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde 

guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o 

nazifascismo − se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder deixado pela 

derrotada barbárie. 

 

Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi 

chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo 

metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a guerra não acabou. Os 

Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí, 

espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, 

salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos. 

 

(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular 

(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849) 
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A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que 

seria esmagada pelos Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que 

começava uma nova página da história e perceptível mesmo para crianças e 

adolescentes. A prometida quimera embutida na frase "quando a guerra acabar " 

tornara-se desnecessária, desatualizada. 

 

É correta a seguinte assertiva sobre o que se tem no trecho acima: 

 a) A causa de o fato ser inevitável está expressa em não foi surpresa. 

 b) O emprego de mesmo confirma que era natural esperar que crianças e 

adolescentes, como os adultos, tivessem a certeza de que um novo período da 

história começava. 

 c) A palavra quimera equivale, quanto ao sentido, a "utopia". 

 d) Em tornara-se desnecessária, desatualizada, as palavras destacadas estão 

dispostas em ordem crescente de valor. 

 e) O emprego de Nova justifica-se somente pelo contexto em que as três linhas 

acima estão inseridas, pois, nelas, não há nenhuma palavra ou expressão a que a 

palavra Nova possa ser associada. 

 

 

Questão 112: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam 

durante a maior parte do tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio 

que ela não seja realística, e com frequência, no decorrer de seus mais de 

quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além 

disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum 

momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente 

os custos exorbitantes da ópera. Por que, então, tanta gente gosta dela de 
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maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever sobre 

ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma 

nova produção ou ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse 

fugaz privilégio? E por que a ópera é a única forma de música erudita que ainda 

desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no último 

século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, 

secou até se reduzir a um débil gotejar? 

 

Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo 

em que a ópera se tornou no início do século XXI. No que se segue teremos muito 

a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as maneiras em que a ópera se 

desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa ênfase 

será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências 

no mundo inteiro. Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais 

populares e duradouras foram quase sempre escritas num distante passado 

europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja significância em nossa 

vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física, 

emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê. 

 

(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos 

quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015, p. 21-22) 

  

Os autores do texto 

 a) apontam que a ópera é sempre bastante dispendiosa porque esse tipo de 

teatro renuncia a personagens que não se fazem presentes em cena por meio do 

canto. 

 b) acusam a incongruência que existe entre a sociedade sustentar produções 

caríssimas e as pessoas, diferentemente deles mesmos, não investigarem o que 

justificaria manter esses projetos. 
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 c) indicam como usual que se tome a ópera como um gênero dramático 

excêntrico, pelo fato de representar situações estranhas ao que se considera 

"vida real". 

 d) expressam as intenções que têm ao escrever a história da ópera, 

demonstrando acreditar que a melhor maneira de fazê-lo é fixar-se na atualidade, 

auge dessa manifestação erudita. 

 e) anunciam que têm muito a dizer e deixam entrever que suas reflexões 

desnudarão alguns mitos sobre a ópera, como a visão idealizada de que a profusão 

de obras já constituiu o sangue vital desse tipo de teatro. 

 

 

Questão 113: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam 

durante a maior parte do tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio 

que ela não seja realística, e com frequência, no decorrer de seus mais de 

quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além 

disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum 

momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente 

os custos exorbitantes da ópera. Por que, então, tanta gente gosta dela de 

maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever sobre 

ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma 

nova produção ou ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse 

fugaz privilégio? E por que a ópera é a única forma de música erudita que ainda 

desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no último 

século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, 

secou até se reduzir a um débil gotejar? 
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Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo 

em que a ópera se tornou no início do século XXI. No que se segue teremos muito 

a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as maneiras em que a ópera se 

desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa ênfase 

será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências 

no mundo inteiro. Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais 

populares e duradouras foram quase sempre escritas num distante passado 

europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja significância em nossa 

vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física, 

emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê. 

 

(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos 

quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015, p. 21-22) 

  

Tem sustentação no texto a ideia de que 

 a) a efemeridade é um traço característico de todo objeto, fato, ou acontecimento 

cultural, que merece reprovação. 

 b) obras eruditas têm, como sempre tiveram, público cativo, mas, em vista das 

atuais tendências musicais, ele está prestes a se esgotar. 

 c) as formas de arte que mais se eternizam são as que têm raízes na tradição 

popular, sustentáculo das legítimas expressões culturais. 

 d) obras de arte concebidas em certa cultura podem ter seu valor depreciado 

quando o eventual fruidor fizer parte de outro contexto cultural. 

 e) as questões fundamentais sobre a ópera são passíveis de ser postas e 

respondidas somente no contexto do século XXI, depois de uma jornada de 

quatrocentos anos até a contemporaneidade. 

 

 

Questão 114: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 
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Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. 

Para o Dicionário Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra 

humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento penoso de desonra, humilhação 

ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança provocada pelo 

medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da 

própria dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as 

mesmas definições, mas acrescenta novas associações como: medo da desonra e 

embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda algumas definições com nuanças 

diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão, sentimento 

de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a 

atenção nas definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados 

atribuídos a este sentimento, mas também, e sobretudo, o fato de alguns destes 

significados serem opostos: desonra/honra, indignidade/dignidade, 

humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de- La-Taille, faz esta 

autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a 

presença, o temível e o desejável. 

 

Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente 

desencadeado pela opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de 

Spinoza segundo a qual a vergonha é a tristeza que acompanha a ideia de alguma 

ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que, explicitamente, a 

antropóloga Benedict afirma em seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, 

as culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras 

culturas da culpa, que interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento 

de vergonha, escreve que alguém poderá envergonhar-se quando é ridicularizado 

abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o tenha sido. 

Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um 

controle interno: quem sente vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato 

notável de que a vergonha pode ser despertada pela simples exposição, mesmo 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

que não acompanhada de juízo negativo por parte dos observadores. Com efeito, 

certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de estarem sendo observadas. 

O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção de uma 

plateia, mesmo que esta atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de 

um prêmio, portanto acompanhada de um juízo positivo. Este tipo de vergonha 

não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será que as pessoas 

sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação 

não contenha ameaças precisas, mesmo que ela seja lisonjeira? 

 

(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a 

moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25) 

  

O primeiro parágrafo do texto autoriza afirmar: 

 a) A diversidade de significados atribuídos à vergonha comprova o entendimento 

superficial do sentimento, descrito com ambiguidade e incoerência nos mais 

diversos dicionários. 

 b) O uso de mas também e e sobretudo (linha 7) em um mesmo período instaura 

falta de clareza na redação, já que não é possível compreender se o elemento 

agregado é de mesmo nível ou mais importante que o primeiro mencionado. 

 c) O autor recorre a dicionários de prestígio, tomando-os como repositórios 

inequívocos do conhecimento e da cultura ocidentais. 

 d) O autor parte de definições que, como espécies de comprovações prévias, 

conduzem à concordância com a reflexão de Harkot-de-La-Taille, reportada ao 

final. 

 e) A oposição comentada revela o quanto há de descuido e precipitação quando 

se trata de examinar conceitos relacionados à natureza da alma humana. 

 

 

Questão 115: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. 

Para o Dicionário Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra 

humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento penoso de desonra, humilhação 

ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança provocada pelo 

medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da 

própria dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as 

mesmas definições, mas acrescenta novas associações como: medo da desonra e 

embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda algumas definições com nuanças 

diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão, sentimento 

de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a 

atenção nas definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados 

atribuídos a este sentimento, mas também, e sobretudo, o fato de alguns destes 

significados serem opostos: desonra/honra, indignidade/dignidade, 

humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de- La-Taille, faz esta 

autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a 

presença, o temível e o desejável. 

 

Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente 

desencadeado pela opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de 

Spinoza segundo a qual a vergonha é a tristeza que acompanha a ideia de alguma 

ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que, explicitamente, a 

antropóloga Benedict afirma em seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, 

as culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras 

culturas da culpa, que interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento 

de vergonha, escreve que alguém poderá envergonhar-se quando é ridicularizado 

abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o tenha sido. 

Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um 

controle interno: quem sente vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato 

notável de que a vergonha pode ser despertada pela simples exposição, mesmo 

que não acompanhada de juízo negativo por parte dos observadores. Com efeito, 
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certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de estarem sendo observadas. 

O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção de uma 

plateia, mesmo que esta atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de 

um prêmio, portanto acompanhada de um juízo positivo. Este tipo de vergonha 

não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será que as pessoas 

sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação 

não contenha ameaças precisas, mesmo que ela seja lisonjeira? 

 

(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a 

moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25) 

  

O segundo parágrafo valida o seguinte comentário: 

 a) O julgamento de outrem não tem relevância para o sentimento de vergonha, 

sendo atitude simplória imaginar que o envergonhado reaja a avalições externas. 

 b) O autor não descarta as ideias de Benedict, mas manifesta a necessidade de 

relativizá-las, como o comprova o trecho não acreditamos que tudo esteja dito 

assim (linha 15). 

 c) As culturas da culpa revelam maior amadurecimento psicológico dos indivíduos 

do que as culturas da vergonha, uma vez que estas têm como única referência os 

valores sociais. 

 d) O autor prioriza o confronto de suas ideias com as de Spinoza e Benedict, 

dispensando-se de referir fatos ou situações objetivas em sua argumentação. 

 e) A pergunta ao final faz retroceder a reflexão desenvolvida pelo texto, na 

medida em que tal indagação reafirma a impossibilidade de se compreender a 

vergonha. 

 

 

Questão 116: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Saudade de Waterloo 

 

É famosa a história da mulher que se queixava de um dia particularmente agitado 

nas redondezas da sua casa e do que o movimento constante de cavaleiros e 

carroças fizera à sua roupa estendida para secar, sem saber que estava falando da 

batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que famílias 

inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, 

de carruagem, assistir à primeira batalha da Guerra Civil americana, em 

Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira Grande Guerra, ou a primeira guerra 

moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens em 

uniformes de combate. Mulheres e crianças foram poupadas. Só 5 por cento das 

mortes na Primeira Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a 

proporção foi de 65 por cento. 

 

Os estragos colaterais da Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo 

de duas técnicas mortais, a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. 

Bombardear populações civis foi adotado como uma “legítima” tática militar, para 

atingir o moral do inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres, que 

tinha importância simbólica como coração da Inglaterra mas nenhuma 

importância estratégica. Mas ingleses e americanos também se dedicaram com 

entusiasmo ao bombardeio indiscriminado, como o que arrasou a cidade de 

Dresden. E os “estragos colaterais” chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em 

Hiroshima e Nagasaki. 

 

Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por 

qualquer causa. E cada vez que vemos uma das vítimas do terror, como o último 

cadáver de uma criança judia ou palestina sacrificada naquela guerra 

especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os soldados 

morriam nas guerras, e ainda era possível ser um espectador, mesmo distraído 

como a dona de casa de Waterloo, da história. Ou ser inocente. 
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(Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2008, pp. 123/124) 

  

As referências à dona de casa de Waterloo e às famílias de Washington ilustram a 

seguinte consideração do autor: 

 a) ainda era possível ser também um espectador (...) da história. 

 b) ingleses e americanos se dedicaram (...) ao bombardeio indiscriminado. 

 c) se deveram ao crescimento simultâneo de duas técnicas mortais. 

 d) tinha importância simbólica (...) mas nenhuma importância estratégica. 

 e) a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror. 

 

 

Questão 117: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Saudade de Waterloo 

 

É famosa a história da mulher que se queixava de um dia particularmente agitado 

nas redondezas da sua casa e do que o movimento constante de cavaleiros e 

carroças fizera à sua roupa estendida para secar, sem saber que estava falando da 

batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que famílias 

inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, 

de carruagem, assistir à primeira batalha da Guerra Civil americana, em 

Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira Grande Guerra, ou a primeira guerra 

moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens em 

uniformes de combate. Mulheres e crianças foram poupadas. Só 5 por cento das 

mortes na Primeira Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a 

proporção foi de 65 por cento. 
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Os estragos colaterais da Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo 

de duas técnicas mortais, a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. 

Bombardear populações civis foi adotado como uma “legítima” tática militar, para 

atingir o moral do inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres, que 

tinha importância simbólica como coração da Inglaterra mas nenhuma 

importância estratégica. Mas ingleses e americanos também se dedicaram com 

entusiasmo ao bombardeio indiscriminado, como o que arrasou a cidade de 

Dresden. E os “estragos colaterais” chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em 

Hiroshima e Nagasaki. 

 

Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por 

qualquer causa. E cada vez que vemos uma das vítimas do terror, como o último 

cadáver de uma criança judia ou palestina sacrificada naquela guerra 

especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os soldados 

morriam nas guerras, e ainda era possível ser um espectador, mesmo distraído 

como a dona de casa de Waterloo, da história. Ou ser inocente. 

 

(Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2008, pp. 123/124) 

  

Considere as seguintes afirmações: 

 

I. No 1º parágrafo, o segmento mutilou uma geração inteira alcança uma 

significação ainda mais macabra quando se aduz a ele a observação mas uma 

geração de homens em uniformes de combate. 

 

II. No 2º parágrafo, o autor propõe uma distinção entre duas técnicas de combate: 

a do bombardeio aéreo, que implicava um sem-número de mortes, e a da guerra 

psicológica, que não implicava violência abusiva. 
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III. No 3º parágrafo, a guerra entre judeus e palestinos é lembrada para mostrar 

que, em nossos dias, o terrorismo passou a adotar como justificativa para suas 

ações o pretexto da guerra psicológica. 

 

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

 a) I. 

 b) II. 

 c) III. 

 d) I e II. 

 e) II e III. 

 

 

Questão 118: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Questão de ênfase 

 

A ênfase é um modo suspeito de expressão. Se há casos em que ela se torna 

indispensável, como nas tragédias ou na comicidade extrema, na maioria das 

vezes é um artifício do superficial que se deseja profundo, do lateral que aspira ao 

centro, do insignificante que se pretende substancial. É a fala em voz gritada, o 

gargalhar sistemático, a cadeia de interjeições, a produção de caretas, o insistente 

franzir do cenho, o repetitivo arquear de sobrancelhas, a pronúncia caprichosa de 

palavras e frases que se querem sentenciosas e inesquecíveis. 

 

Na escrita, a ênfase acusa-se na profusão de exclamações, na sistemática caixa 

alta, nos grafismos espaçosos. Na expressão oral, a ênfase compromete a verdade 

de um sentimento já de si enfático: despeja risadas antecipando o final da própria 

piada, força o tom compungido antes de dar a má notícia e se marca no uso 

indiscriminado de termos como “com certeza” e “literalmente”, por exemplo: 
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“Esse aluno está literalmente dando o sangue na prova de Física.” Com a ênfase, 

todos os gestos compõem uma dramaturgia descontrolada. 

 

A ênfase também parece desconfiar do alcance de nossa percepção usual, e nos 

acusa, se reclamamos do enfático. Este sempre acha que ficaremos encantados 

com a medida do seu exagero, e nos atribui insensibilidade se não o admiramos. 

Em suma: o enfático é um chato que se vê a si mesmo como um superlativo. 

Machado de Assis, por exemplo, não suportava gente que dissesse “Morro por 

doce de abóbora!”. Por sua vez, o poeta Manuel Bandeira enaltecia a “paixão dos 

suicidas que se matam sem explicação”. Já o enfático vive exclamando o quão 

decisivo é ele ser muito mais vital do que todos os outros seres humanos. 

 

(Augusto Tolentino, inédito) 

  

Considerando-se a disposição do texto em parágrafos, constata-se que: 

 

I. no 1º parágrafo, acusa-se a pretensão que leva o responsável pela ênfase a 

acreditar que o uso dela deverá impressionar um interlocutor, a menos que este 

se revele um incapacitado para admirá-la. 

 

II. no 2º parágrafo, enfoca-se o modo pelo qual a ênfase marca as formas de 

discurso da pessoa enfática, bem como os aspectos gestuais de que ela se serve 

para reforçar o tom enfático. 

 

III. no 3º parágrafo, em tom conclusivo, levantam-se casos em que a ênfase não só 

se justifica mas se torna necessária para sublinhar uma carga de emoção 

efetivamente excepcional. 

 

Em relação ao texto, está correto o que se constata APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I e III. 
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 c) II e III. 

 d) II. 

 e) III. 

 

 

Questão 119: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Questão de ênfase 

 

A ênfase é um modo suspeito de expressão. Se há casos em que ela se torna 

indispensável, como nas tragédias ou na comicidade extrema, na maioria das 

vezes é um artifício do superficial que se deseja profundo, do lateral que aspira ao 

centro, do insignificante que se pretende substancial. É a fala em voz gritada, o 

gargalhar sistemático, a cadeia de interjeições, a produção de caretas, o insistente 

franzir do cenho, o repetitivo arquear de sobrancelhas, a pronúncia caprichosa de 

palavras e frases que se querem sentenciosas e inesquecíveis. 

 

Na escrita, a ênfase acusa-se na profusão de exclamações, na sistemática caixa 

alta, nos grafismos espaçosos. Na expressão oral, a ênfase compromete a verdade 

de um sentimento já de si enfático: despeja risadas antecipando o final da própria 

piada, força o tom compungido antes de dar a má notícia e se marca no uso 

indiscriminado de termos como “com certeza” e “literalmente”, por exemplo: 

“Esse aluno está literalmente dando o sangue na prova de Física.” Com a ênfase, 

todos os gestos compõem uma dramaturgia descontrolada. 

 

A ênfase também parece desconfiar do alcance de nossa percepção usual, e nos 

acusa, se reclamamos do enfático. Este sempre acha que ficaremos encantados 

com a medida do seu exagero, e nos atribui insensibilidade se não o admiramos. 

Em suma: o enfático é um chato que se vê a si mesmo como um superlativo. 
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Machado de Assis, por exemplo, não suportava gente que dissesse “Morro por 

doce de abóbora!”. Por sua vez, o poeta Manuel Bandeira enaltecia a “paixão dos 

suicidas que se matam sem explicação”. Já o enfático vive exclamando o quão 

decisivo é ele ser muito mais vital do que todos os outros seres humanos. 

 

(Augusto Tolentino, inédito) 

  

No contexto, a frase a ênfase compromete a verdade de um sentimento já de si 

enfático deixa ver que 

 a) as emoções cuja ênfase já se possa notar nelas mesmas são raríssimas, pois 

muitas requerem algum esforço para que sua intensidade possa ser reconhecida. 

 b) as emoções que carregam em si mesmas toda a sua real intensidade podem 

parecer falsas quando afetadas pelos excessos da ênfase. 

 c) o compromisso que temos com a verdade de um sentimento faz com que 

precisemos recorrer à ênfase para que ele não resulte enfraquecido. 

 d) a ênfase impossibilita que se possa vivenciar a verdade de um sentimento 

intenso, já que ela se antecipa a ele e o compromete em definitivo. 

 e) todo sentimento verdadeiro é imune à ênfase, e esta se revelará uma frustrada 

intenção de quem pretenda intensificá-lo por meio do exagero. 

 

 

Questão 120: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Questão de ênfase 

 

A ênfase é um modo suspeito de expressão. Se há casos em que ela se torna 

indispensável, como nas tragédias ou na comicidade extrema, na maioria das 

vezes é um artifício do superficial que se deseja profundo, do lateral que aspira ao 

centro, do insignificante que se pretende substancial. É a fala em voz gritada, o 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

gargalhar sistemático, a cadeia de interjeições, a produção de caretas, o insistente 

franzir do cenho, o repetitivo arquear de sobrancelhas, a pronúncia caprichosa de 

palavras e frases que se querem sentenciosas e inesquecíveis. 

 

Na escrita, a ênfase acusa-se na profusão de exclamações, na sistemática caixa 

alta, nos grafismos espaçosos. Na expressão oral, a ênfase compromete a verdade 

de um sentimento já de si enfático: despeja risadas antecipando o final da própria 

piada, força o tom compungido antes de dar a má notícia e se marca no uso 

indiscriminado de termos como “com certeza” e “literalmente”, por exemplo: 

“Esse aluno está literalmente dando o sangue na prova de Física.” Com a ênfase, 

todos os gestos compõem uma dramaturgia descontrolada. 

 

A ênfase também parece desconfiar do alcance de nossa percepção usual, e nos 

acusa, se reclamamos do enfático. Este sempre acha que ficaremos encantados 

com a medida do seu exagero, e nos atribui insensibilidade se não o admiramos. 

Em suma: o enfático é um chato que se vê a si mesmo como um superlativo. 

Machado de Assis, por exemplo, não suportava gente que dissesse “Morro por 

doce de abóbora!”. Por sua vez, o poeta Manuel Bandeira enaltecia a “paixão dos 

suicidas que se matam sem explicação”. Já o enfático vive exclamando o quão 

decisivo é ele ser muito mais vital do que todos os outros seres humanos. 

 

(Augusto Tolentino, inédito) 

  

Entre os recursos adotados na elaboração do texto, o autor 

 a) se vale de Machado de Assis e de Manuel Bandeira para ilustrar casos em que 

os excessos da ênfase saltam à vista. 

 b) emprega palavras de sentido oposto ou antitético, como ocorre entre 

superficial e lateral (1º parágrafo). 

 c) exemplifica casos em que nossa fala se deixa contaminar pelo uso indevido de 

certas expressões. 
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 d) emprega o termo superlativo (3o parágrafo) como um atributo que faz justiça 

ao talento de quem emprega a ênfase oportunamente. 

 e) se vale de elementos descritivos, como arquear de sobrancelhas ou franzir do 

cenho (1º parágrafo), para realçar as reações de alguém diante do enfático. 

 

 

Questão 121: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Questão de ênfase 

 

A ênfase é um modo suspeito de expressão. Se há casos em que ela se torna 

indispensável, como nas tragédias ou na comicidade extrema, na maioria das 

vezes é um artifício do superficial que se deseja profundo, do lateral que aspira ao 

centro, do insignificante que se pretende substancial. É a fala em voz gritada, o 

gargalhar sistemático, a cadeia de interjeições, a produção de caretas, o insistente 

franzir do cenho, o repetitivo arquear de sobrancelhas, a pronúncia caprichosa de 

palavras e frases que se querem sentenciosas e inesquecíveis. 

 

Na escrita, a ênfase acusa-se na profusão de exclamações, na sistemática caixa 

alta, nos grafismos espaçosos. Na expressão oral, a ênfase compromete a verdade 

de um sentimento já de si enfático: despeja risadas antecipando o final da própria 

piada, força o tom compungido antes de dar a má notícia e se marca no uso 

indiscriminado de termos como “com certeza” e “literalmente”, por exemplo: 

“Esse aluno está literalmente dando o sangue na prova de Física.” Com a ênfase, 

todos os gestos compõem uma dramaturgia descontrolada. 

 

A ênfase também parece desconfiar do alcance de nossa percepção usual, e nos 

acusa, se reclamamos do enfático. Este sempre acha que ficaremos encantados 

com a medida do seu exagero, e nos atribui insensibilidade se não o admiramos. 
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Em suma: o enfático é um chato que se vê a si mesmo como um superlativo. 

Machado de Assis, por exemplo, não suportava gente que dissesse “Morro por 

doce de abóbora!”. Por sua vez, o poeta Manuel Bandeira enaltecia a “paixão dos 

suicidas que se matam sem explicação”. Já o enfático vive exclamando o quão 

decisivo é ele ser muito mais vital do que todos os outros seres humanos. 

 

(Augusto Tolentino, inédito) 

  

Na frase A ênfase é um modo suspeito de expressão, que abre o texto, justifica-se 

o emprego do termo sublinhado porque 

 a) podem ocorrer casos em que o emprego da ênfase não se confirme como um 

excesso indesejável. 

 b) é próprio do indivíduo enfático que ele mesmo venha a suspeitar da eficácia de 

suas ênfases. 

 c) não se pode admitir a inocência ou a ingenuidade de quem recorre 

sistematicamente à ênfase. 

 d) a intolerância que cerca o emprego da ênfase não se justifica na maioria dos 

casos. 

 e) é patente o reconhecimento de que toda ênfase acentua, por princípio, um 

exagero inadmissível. 

 

 

Questão 122: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo. 

  

Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no 

Leblon, o Jardim Botânico foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de 

creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos dadas com minha avó. 

Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que 

vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, 
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subir as escadarias de pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, 

catar mulungu. 

  

Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do 

que um grão de ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha 

preta seu vermelho é um vermelho vivo, tão vivo que parece quase estranho à 

natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir encontrar um mulungu 

em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por 

entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com 

que alegria eu me abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por 

causa da ponta preta tinha uma aparência que a mim lembrava vagamente um 

olho. 

  

Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre 

prestava atenção nos detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em 

torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade 

de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. Conseguia 

às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que 

nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam 

aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre 

as folhas e sempre numa determinada região do Jardim Botânico. 

  

Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, 

procurei no dicionário e descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que 

também é conhecido pelo nome de flor-de-coral. ''Árvore regular, ornamental, da 

família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de flores 

vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do 

tamanho de um feijão (mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia. 

  

Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter 

visto uma dessas sementes lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas 
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desapareciam e hoje me pergunto se não era minha avó que as guardava e tornava 

a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos olhando, 

só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou 

nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza 

impalpável. Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memória mínima. 

  

(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: 

http://heloisaseixas.com.br) 

  

De acordo com o texto, 

 a)  apesar da preocupação da avó, para quem as bromélias e a grama − note-se o 

termo lâminas a ela associado − punham a criança em risco, o convívio com a 

natureza era o principal motivo das visitas diárias ao Jardim Botânico. 

 b)  o mulungu era colhido pela autora quando criança, em seus passeios pelo 

Jardim Botânico, mas era pouco valorizado por sua avó, que secretamente se 

desfazia das sementes ornamentais que a neta encontrava. 

 c)  hoje a escritora guarda uma memória pequena como as sementes do mulungu, 

mas tão expressiva quanto aquelas manhãs em que sua avó a levava para passear 

no Jardim Botânico. 

 d)  o modo como a autora apresenta a definição da planta mulungu, a partir do 

dicionário, permite-lhe inferir como seriam as sementes, cuja lembrança já 

desgastada pauta-se por um critério muito mais afetivo do que visual. 

 e)  as sementes de mulungu terminam por ser um pretexto para que a autora 

retrate, com a narração de um causo, sua relação com a avó e a memória guardada 

do pai, que não participava das caminhadas pelo Jardim Botânico. 

 

 

Questão 123: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo. 
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Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no 

Leblon, o Jardim Botânico foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de 

creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos dadas com minha avó. 

Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que 

vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, 

subir as escadarias de pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, 

catar mulungu. 

  

Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do 

que um grão de ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha 

preta seu vermelho é um vermelho vivo, tão vivo que parece quase estranho à 

natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir encontrar um mulungu 

em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por 

entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com 

que alegria eu me abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por 

causa da ponta preta tinha uma aparência que a mim lembrava vagamente um 

olho. 

  

Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre 

prestava atenção nos detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em 

torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade 

de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. Conseguia 

às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que 

nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam 

aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre 

as folhas e sempre numa determinada região do Jardim Botânico. 

  

Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, 

procurei no dicionário e descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que 

também é conhecido pelo nome de flor-de-coral. ''Árvore regular, ornamental, da 

família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de flores 
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vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do 

tamanho de um feijão (mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia. 

  

Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter 

visto uma dessas sementes lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas 

desapareciam e hoje me pergunto se não era minha avó que as guardava e tornava 

a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos olhando, 

só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou 

nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza 

impalpável. Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memória mínima. 

  

(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: 

http://heloisaseixas.com.br) 

  

A expressão olhos mínimos (3o parágrafo) 

 a)  reflete o olhar atento às minúcias, característica que encontrava semelhança 

no pai da autora e que continua a lhe acompanhar. 

 b)  indica os olhos diminutos com que a autora, ainda criança, já dedicava atenção 

à natureza, dada a conhecer por sua avó, diferente dela nesse aspecto. 

 c)  ilustra, por contraposição, a atenção devotada pela autora aos aspectos 

grandiosos da natureza deslindada por sua avó. 

 d)  confere humor à relação entre neta e avó, que se ria ao lembrar das 

semelhanças entre a neta e seu pai, ambos apegados a coisas insignificantes. 

 e)  chama a atenção do leitor para uma característica da avó, que se maravilha 

com o encantamento da criança pela diversidade da natureza. 

 

 

Questão 124: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo. 
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Logrador 

  

Você habita o próprio centro 

de um coração que já foi meu. 

Por dentro torço por que dentro 

em pouco lá só more eu. 

  

Livre de todos os negócios 

e vícios que advêm de amar 

lá seja o centro de alguns ócios 

que escolherei por cultivar. 

  

Para que os sócios vis do amor, 

rancor, dor, ódio, solidão, 

não mais consumam meu vigor, 

  

amado e amor banir-se-ão 

do centro rumo a um logrador 

subúrbio desse coração. 

  

(CÍCERO, Antonio. Guardar, Rio de Janeiro, Record, 1996, p. 71) 

  

No poema, 

 a)  o poeta lamenta a perda de seu próprio coração para um amor que só lhe causa 

inquietações, a ponto de desejar desvencilhar-se dele, para cultivar sua própria 

solidão. 

 b)  na tentativa de conciliar o amor e a quietude, o poeta procura banir para um 

terreno periférico todos os afetos vis que o prejudicam e que são por ele 

relacionados a negócios, o que procura revelar sua dimensão propriamente venal. 
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 c)  os afetos viciosos que acompanham o amor, caracterizado por ser tão 

enganador quanto eles, precisam ser banidos para um lugar distante, a fim de que 

o poeta possa retomar seu afazeres e uma relação afetiva saudável. 

 d)  o termo logrador, por sua semelhança com "logradouro", não apenas se 

apropria de seu sentido, como também sugere a dimensão enganadora do amor e 

do amado, que o poeta deseja banir para longe do centro de seu coração. 

 e)  ao tentar aproximar-se de uma dimensão positiva do amor, o poeta termina 

por perceber o quão enganador é esse afeto para ele, de maneira que, movido por 

rancor e afetos semelhantes, opta até mesmo pelo exílio profissional. 

 

 

Questão 125: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 

2000, para uma população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil 

entra no século XXI aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, 

praticamente três quartos da população residente total. 

 

Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e 

mais populoso da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em 

dados estatísticos cientificamente controlados e religiosamente isentos sua 

histórica posição de nação com hegemonia católica, que um dia lhe valeu o 

desgastado título que o aclama como “o maior país católico do mundo”. 

Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a bem da 

verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do 

contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a 

plausibilidade desse superlativo identitário pode estar com os dias contados. 

 

Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e 

estatura das religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, 

desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de 
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transição religiosa que é notório. Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se 

trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado atentamente, e 

comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir a 

ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando 

nosso velho semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso 

menos corrosiva, de estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no 

batido ramerrão do imaginário religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em 

nosso país a um vigoroso movimento de transição demográfico-religiosa que já 

assumiu a forma de progressiva migração de contingentes católicos para outras 

religiões. Ou mesmo para nenhuma. 

 

(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In: 

BOTELHO, André e SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. Companhia das Letras, 2011, p. 472-473) 

  

No segundo parágrafo, 

 a)  a expressão Quer dizer introduz exposição mais detalhada do que se 

apresenta no primeiro parágrafo, esclarecimento realizado sob o padrão da 

neutralidade científica. 

 b)  os segmentos cientificamente controlados e religiosamente isentos 

subordinam-se diretamente à palavra fundamento. 

 c)  o emprego de um dia sugere que a ideia de desgastado, atribuída à palavra 

título, teve breve duração. 

 d)  a caracterização de conotações evidencia que os brasileiros, ainda que possam 

manifestar emoções antagônicas ao fazer uso da qualificação “o maior país 

católico do mundo”, o fazem com a mesma intensa adesão ao seu particular 

sentimento. 

 e)  o emprego da expressão a bem da verdade sinaliza a introdução de uma 

específica correção, retificação que remete diretamente ao segmento sua 

histórica posição de nação com hegemonia católica. 

 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

Questão 126: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Clareza e Correção 

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

Fora com a dignidade 

 

Acho ótimo que a Igreja Católica tenha escolhido a saúde pública como tema de 

sua campanha da fraternidade deste ano. Todas as burocracias – e o SUS não é 

uma exceção – têm a tendência de acomodar-se e, se não as sacudirmos de vez em 

quando, caem na abulia. É bom que a Igreja use seu poder de mobilização para 

cobrar melhorias. 

 

Tenho dúvidas, porém, de que o foco das ações deva ser o combate ao que dom 

Odilo Scherer, numa entrevista, chamou de terceirização e comercialização da 

saúde. É verdade que colocar um preço em procedimentos médicos nem sempre 

leva ao melhor dos desfechos, mas é igualmente claro que consultas, cirurgias e 

drogas têm custos que precisam ser gerenciados. Ignorar as leis de mercado, 

como parece sugerir dom Odilo, provavelmente levaria o sistema ao colapso, 

prejudicando ainda mais os pobres. 

 

Para o religioso, é “a dignidade do ser humano” que deve servir como critério 

moral na tomada de decisões relativas a vida e morte. O problema com a 

“dignidade” é que ela é subjetiva demais. A pluralidade de crenças e preferências 

do ser humano é tamanha que o termo pode significar qualquer coisa, desde 

noções banais, como não humilhar desnecessariamente o paciente (forçando-o, 

por exemplo, a usar aqueles horríveis aventais vazados atrás), até a adesão 

profunda a um dogma religioso (há confissões que não admitem transfusões de 

sangue). 
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Numa sociedade democrática não podemos simplesmente apanhar uma dessas 

concepções e elevá-la a valor universal. E, se é para operar com todas as noções 

possíveis, então já não estamos falando de dignidade, mas, sim, de respeito à 

autonomia do paciente, conceito que a substitui sem perdas. 

  

(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, março/2012) 

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. 

 a) Presume-se que o autor não defenda a ideia de que deva o Estado assumir 

inteira responsabilidade pela prestação de quaisquer serviços públicos de alto 

custo. 

 b) Não seria possível, para o autor, que os serviços mais onerosos aos cofres 

públicos compitam ao Estado resolver com seus próprios meios. 

 c) Uma vez que se atendam as leis do mercado, até mesmo o Estado poderia 

precaver as ações na área da saúde, sem desmerecer uma sociedade democrática. 

 d) Entre o que se prega nas religiões e o que implica as leis de mercado, as 

questões de saúde nada têm a haver com a suposta dignidade humana. 

 e) Apenas nas crenças que não operam restrições a medidas de saúde, leva-se em 

conta o valor universal da dignidade humana, para ser bem demonstrado. 

  

 

 

Questão 127: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Clareza e Correção 

A frase que está clara e em conformidade com a norma-padrão escrita é: 

 a) Têm havido grandes discussões sobre as principais intervensões do poder 

público naquela área, mas o que observa-se é que todos buscam mesmo ocupar 

um discreto lugarzinho na administração. 

 b) Continue a evitar comentários espontâneos que podem constituir risco, pois 

basta, segundo nos consta, a ponderação dos advogados para ver que o melhor 

jeito de enfrentar a polêmica é abster-se de declarações capciosas. 
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 c) Quaisquer que possa ser as opiniões dos líderes da comunidade, os últimos 

acontecimentos mostram que, quanto mais os jovens se aglutinem em prol de uma 

causa, mais se afastam daqueles. 

 d) Sempre taxado de inseguro, ousou levantar hipóteses que sortiram tal efeito 

entre seus pares, que passaram não só a lhe considerar um profissional 

responsável, como também a prognosticar-lhe um futuro bastante promissor. 

 e) Em conversas insossas como essas que soem acontecer em situações formais, 

nada mais admissível que, se antevermos um assunto palpitante, nos agarremos à 

possibilidade de introduzi-lo e distendê-lo o máximo possível. 

 

 

Questão 128: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Clareza e Correção 

Considerada a norma-padrão escrita, a frase que exige correção é: 

 a) Mal atinando com a razão da impugnação, temendo a consequência de seu ato 

intempestivo, e julgando estar sozinho para combatê-las, como achar um modo de 

considerá-las sem sentir desolação? 

 b) Aos sapientes e pacientes recomendo o belo trabalho que podem escrever 

pesquisando o conto do vigário pelos séculos atrás: encontrarão um misto de 

historinhas banais e pequenas obras-primas que ocupariam lugar eminente nas 

obras de ficção. 

 c) Não se deve entender os movimentos reivindicatórios como balões de ensaio 

que, ao primeiro golpe de vento, despencam e se destroem; são a argamassa que 

se molda à pressão da sociedade, e com que se fará uma sólida e legítima 

construção. 

 d) O representante dos escritores agraciados pelo ambicionado prêmio fez longo 

discurso, no qual se apontaram os itens mais candentes do embate entre eles e as 

editoras, deixando manifesto as ácidas críticas que há muito lhes são dirigidas por 

não manter os compromissos assumidos. 
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 e) Fala-se de Sua Excelência, o Ministro do Meio Ambiente, que, com o intuito de 

dirimir sejam quais forem as dúvidas dos jornalistas, deve conceder-lhes 

entrevista coletiva daqui a duas semanas, sem discriminação de ordem alguma. 

 

 

Questão 129: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Clareza e Correção 

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as 

canções Domingo no parque e Alegria, Alegria, no Festival da TV Record, logo 

houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa 

cinematográfica: repletas de cortes, justaposições e flashbacks. Tal suposição 

seria confirmada pelo próprio Caetano quando declarou que fora “mais 

influenciado por Godard e Glauber do que pelos Beatles ou Dylan”. Em 1967, no 

Brasil, o cinema era o que havia de mais intenso e revolucionário, superando o 

próprio teatro, cuja inquietação tinha incentivado os cineastas a iniciar o 

movimento que ficou conhecido como Cinema Novo. 

 

O Cinema Novo nasceu na virada da década de 1950 para a de 1960, sobre as 

cinzas dos estúdios Vera Cruz (empresa paulista que faliu em 1957 depois de 

produzir dezoito filmes). “Nossa geração sabe o que quer”, dizia o baiano Glauber 

Rocha já em 1963. Inspirado por Rio 40 graus e por Vidas secas, que Nelson 

Pereira dos Santos lançara em 1954 e 1963, Glauber Rocha transformaria, com 

Deus e o diabo na terra do sol, a história do cinema no Brasil. Dois anos depois, o 

cineasta lançou Terra em Transe, que talvez tenha marcado o auge do Cinema 

Novo, além de ter sido uma das fontes de inspiração do Tropicalismo. 

 

A ponte entre Cinema Novo e Tropicalismo ficaria mais evidente com o 

lançamento, em 1969, de Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Ao fazer o 

filme, Joaquim Pedro esforçou-se por torná-lo um produto afinado com a cultura 
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de massa. “A proposição de consumo de massa no Brasil é algo novo. A grande 

audiência de TV entre nós é um fenômeno novo. É uma posição avançada para o 

cineasta tentar ocupar um lugar dentro dessa situação”, disse ele. 

 

Incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, o Cinema Novo deu 

os seus últimos suspiros em fins da década de 1970 − período que marcou o auge 

das potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil. 

 

(Adaptado de Eduardo Bueno. Brasil: uma história. Ed. Leya, 2010. p. 408) 

  

Incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, o Cinema Novo deu 

os seus últimos suspiros em fins da década de 1970 − período que marcou o auge 

das potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil. 

 

Uma redação alternativa para a frase acima, em que se mantêm a correção, a 

lógica e, em linhas gerais, o sentido original, é: 

 a) Como não fosse capaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, o 

Cinema Novo acabou no final da década de 1970: período que se destaca, as 

potencialidades comerciais, do cinema feito no Brasil. 

 b) Conquanto não pudesse satisfazer plenamente as exigências do mercado, o 

Cinema Novo terminou no final da década de 1970, período que, marcou o auge 

das potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil. 

 c) Como não pôde satisfazer plenamente as exigências do mercado, o Cinema 

Novo acabou em fins da década de 1970, período em que as potencialidades 

comerciais do cinema feito no Brasil atingiram o seu apogeu. 

 d) O Cinema Novo, incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado 

não resistiu e terminou no final da década de 1970, onde as potencialidades 

comerciais do cinema feito no Brasil atingiria o seu apogeu. 

 e) O cinema feito no Brasil, atinge o seu potencial comercial máximo no final da 

década de 1970, quando, não podendo satisfazer plenamente as exigências do 

mercado terminava o Cinema Novo. 
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Questão 130: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Clareza e Correção 

Dentre as frases abaixo, a que está clara e correta, segundo a norma-padrão, é: 

 a) Pelo o que distintas matérias informaram, o artista encerrou de modo brilhante 

o espetáculo que ele havia cobrado apenas uma libra esterlina de cachê para 

tocar. 

 b) Considerado eleições fraudulentas pelo partido Amarelo vencidas pelo partido 

Branco, o pleito poderá ser anulado se assim o considerar o tribunal. 

 c) No depoimento, acentuava a fragilidade da infância e repetiu várias vezes "Sou 

filha de pais separados desde os 10 anos de idade". 

 d) Dando preferência pelo projeto comunitário, comentou que um dos projetos 

individuais havia sido excluído por fraude e que o surgimento da denúncia estava 

ligada a plágio, sempre condenável. 

 e) A oficina gráfica é muito mais bem conhecida do que os outros estágios da 

produção e difusão de livros, por ser um tema de estudos muito valorizado no 

campo da bibliografia analítica. 

 

 

Questão 131: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Clareza e Correção 

A redação que está clara, concisa e, segundo a norma-padrão, correta é: 

 a) A pesquisa concluiu por um lugar-comum que muitos estudiosos da área 

também concordam, a saber: que o século XVIII realmente, pensava de modo 

burguês. 

 b) O que tornou-se um lugar-comum entre muitos estudiosos da área − o século 

XVIII realmente pensava de modo burguês − foi a conclusão da pesquisa, indo ao 

encontro daquele. 
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 c) A conclusão da pesquisa vai ao encontro do que se tornou um lugar-comum 

entre muitos estudiosos da área − a saber, o século XVIII realmente pensava de 

modo burguês. 

 d) O século XVIII, que pensava de modo burguês, é a conclusão da pesquisa e isso 

tornou-se um lugar-comum entre muitos estudiosos da área, o que veio ao 

encontro desses últimos. 

 e) Um lugar-comum que a pesquisa concluiu, a saber: muitos estudiosos da área 

vão ao encontro de que o século XVIII realmente pensava de modo burguês, 

demonstrando concordância com isso. 

 

 

Questão 132: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Clareza e Correção 

Atenção: Leia o texto abaixo para responder à questão. 

  

A competência do escritor 

  

O grande ficcionista russo Anton Tchékhov tinha posições bastante maduras 

sobre a função essencial de um escritor. Numa das cartas que escreveu a um 

amigo, dizia, em síntese, que, ao exigirmos do artista uma atitude consciente em 

relação ao seu trabalho, costumamos confundir dois conceitos: a solução do 

problema de que ele trata e a colocação correta desse problema, pela qual se 

esclarecem quais são as questões nele implicadas. Apenas o segundo conceito é 

obrigatório para o artista. Há nisso alguma semelhança com o julgamento de um 

tribunal: as partes envolvidas devem colocar as questões corretamente, e que os 

jurados resolvam, cada um à sua maneira. 

  

O grande escritor russo formula aqui uma proposição cuja prática exemplar 

representa-se, entre nós, na obra madura de Machado de Assis. Também este 

parece adotar a tese de que mais vale formular bem uma questão do que tentar de 

qualquer modo sua solução. Quem lê os contos e romances maduros de Machado 
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de Assis fica com a sensação de que cabe a ele, como leitor, o juízo de valor final a 

ser aplicado à forma de pensar e de agir das personagens. 

  

(Juracy Colombo, inédito) 

  

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto: 

 a)  Um ponto comum, de cujo fica difícil discordar, entre os dois escritores 

referidos, são as confluências entre seus modos de avaliar, um problema, a partir 

de sua mais imediata solução. 

 b)  Tanto aos leitores de Tchékhov como aos de Machado de Assis caberia a 

operação, promovida nas obras desses autores, de bem reconhecer e julgar a 

questão problemática nelas retratada. 

 c)  Muitos leitores acreditam de que o importante num escritor é esclarecer suas 

questões, de vez que a função que lhes cabe é criar uma obra na qual possamos 

todos reconhecer os problemas e neles se espelhar. 

 d)  O amigo à quem Tchékhov enviou a carta recebeu com ela uma lição: de que os 

escritores têm uma função que não pode ser relegada, ou seja, divisar um 

problema que não pretendem solucionar. 

 e)  O autor do texto avalia que na obra de Machado de Assis, a exemplo do que 

ocorre com Tchékhov, o leitor fica pretendido como um parceiro de cuja 

colaboração no deslindamento de tudo é imprecindível. 

 

 

Questão 133: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

 

“Gene da longevidade” pode aumentar risco de Alzheimer 

 

Se há centenários na sua família, é grande a chance de você também ter vida 

longa. Disseminada na cultura popular, essa noção ganhou respaldo científico em 
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2010, quando neurocientistas da Universidade de Boston identificaram, em uma 

pesquisa com 1.055 pessoas com mais de 90 anos, “genes da longevidade” − 150 

variantes genéticas associadas à propensão para viver mais. Agora, um estudo 

publicado no periódico Aging Cell sugere que uma delas aumenta o risco de 

desenvolver Alzheimer. 

 

Ao analisarem tecidos cerebrais de 590 pessoas que morreram com mais de 90 

anos, pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Rush, em Chicago, 

observaram que uma variante, a proteína de transferência de ésteres de 

colesterol (CEPT, na sigla em inglês), está relacionada a maior quantidade de 

placas amiloides, características da doença neurodegenerativa. 

 

Os resultados contradizem um estudo divulgado pouco tempo antes no Journal of 

American Medical Association, que sugeriu que a CEPT estava relacionada a 

maior agilidade mental em pessoas com mais de 70 anos − resultado mais 

evidente em voluntários descendentes de judeus do leste europeu. Qual estudo 

está “certo”? “Talvez nenhum. Há muitas outras variantes, talvez ainda 

desconhecidas; seria precipitado relacionar a CEPT diretamente à propensão 

para desenvolver a demência”, diz o neurocientista David Bennet, um dos autores 

da pesquisa da Universidade de Rush. 

 

(Adaptado de Neurocircuito. Patologia. Mente Cérebro: Psicologia, psicanálise, 

neurociência. São Paulo: Duetto, Ano XIX, n. 229. p. 76) 

 

Há muitas outras variantes, talvez ainda desconhecidas; seria precipitado 

relacionar a CEPT diretamente à propensão para desenvolver a demência”, diz o 

neurocientista David Bennet [...]. 

 

Assinale a alternativa em que uma nova redação preserva o sentido, a correção e 

a clareza do fragmento reproduzido acima. 
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 a) Diz o neurocientista David Bennet: “− Ia ser precipitado relacionar a CEPT 

diretamente com propensão de desenvolver demência, já que existe muitas 

variantes, quem sabe desconhecidas.” 

 b) Diz o neurocientista David Bennet: “Seria precipitado relacionar diretamente a 

CEPT a propensão em desenvolver demência. Há, talvez, muitas outras va riantes, 

ainda desconhecidas.” 

 c) Diz o neurocientista, David Bennet: “Seria precipitado, no desenvolver da 

demência, relacionar diretamente a CEPT à essa propensão, posto que têm muitas 

outras variantes, ainda, quem sabe, desconhecidas.” 

 d) O neurocientista David Bennet, diz que seria prematuro, posto que há outras 

variantes, ainda que por ventura, desconhecidas, relacionar, diretamente, a CEPT 

à propensão para desenvolver a demência. 

 e) Diz o neurocientista David Bennet: − Existem numerosas outras variantes, 

quem sabe ainda desconhecidas. Relacionar diretamente a CEPT à propensão 

para desenvolver demência seria precipitado. 

 

 

Questão 134: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

 

Os intérpretes do Brasil e das nações egressas de sistemas coloniais partem, 

desde os meados do século XX, da aceitação tácita ou manifesta de uma dualidade 

fundamental: centro versus periferia. 

 

Creio ser razoável perguntar se essa oposição é estrutural ou histórica; e, em 

consequência, se é estática ou dinâmica, se está fixada para todo o sempre como 

um conceito ontológico, ou se está sujeita ao tempo, logo à possibilidade de 

variação e mudança. 
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Há uma passagem em A era dos impérios de Eric Hobsbawm em que o historiador 

exprime a sua perplexidade em face do discurso sobre a diferença entre “partes 

avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo”: 

 

“Definir a diferença entre partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não 

desenvolvidas do mundo é um exercício complexo e frustrante, pois tais 

classificações são por natureza estáticas e simples, e a realidade que deveria se 

adequar a elas não era nenhuma das duas coisas. O que definia o século XIX era a 

mudança: mudança em termos de e em função dos objetivos das regiões 

dinâmicas do Atlântico norte, que eram, à época, o núcleo do capitalismo mundial. 

Com algumas exceções marginais e cada vez menos importantes, todos os países, 

mesmo os até então mais isolados, estavam, ao menos perifericamente, presos 

pelos tentáculos dessa transformação mundial. Por outro lado, até os mais 

‘avançados’ dos países ‘desenvolvidos’ mudaram parcialmente através da 

adaptação da herança de um passado antigo e ‘atrasado’, e continham camadas e 

parcelas da sociedade resistentes à transformação. Os historiadores quebram a 

cabeça procurando a melhor maneira de formular e apresentar essa mudança 

universal, porém diferente em cada lugar, a complexidade de seus padrões e 

interações e suas principais tendências.” 

 

231. Eric Hobsbawm, A era dos impérios. 1875-1914, 11. ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2007. p.46. 

 

(Alfredo Bosi, “O mesmo e o diferente”. IN Ideologia e contra-ideologia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010. p. 227-228) 

 

Há uma passagem em A era dos impérios de Eric Hobsbawm em que o historiador 

exprime a sua perplexidade em face do discurso sobre a diferença entre “partes 

avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo”: 
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Considerado o fragmento acima, a alteração que mantém o sentido original e o 

respeito às regras do padrão culto escrito é a proposta em: 

 a) colocação de uma vírgula após a palavra impérios. 

 b) substituição de em face do discurso por “frente o discurso”. 

 c) substituição de em face do discurso sobre a diferença por “face à face com o 

discurso a cerca da diferença”. 

 d) substituição de “partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não 

desenvolvidas do mundo” por “partes mundiais avançadas e atrasadas, 

desenvolvidas e não desenvolvidas”. 

 e) substituição de em que o historiador exprime a sua perplexidade em face do 

discurso por “na qual o historiador exprime a própria perplexidade diante do 

discurso”. 

Questão 135: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

Fora com a dignidade 

 

Acho ótimo que a Igreja Católica tenha escolhido a saúde pública como tema de 

sua campanha da fraternidade deste ano. Todas as burocracias – e o SUS não é 

uma exceção – têm a tendência de acomodar-se e, se não as sacudirmos de vez em 

quando, caem na abulia. É bom que a Igreja use seu poder de mobilização para 

cobrar melhorias. 

 

Tenho dúvidas, porém, de que o foco das ações deva ser o combate ao que dom 

Odilo Scherer, numa entrevista, chamou de terceirização e comercialização da 

saúde. É verdade que colocar um preço em procedimentos médicos nem sempre 

leva ao melhor dos desfechos, mas é igualmente claro que consultas, cirurgias e 

drogas têm custos que precisam ser gerenciados. Ignorar as leis de mercado, 

como parece sugerir dom Odilo, provavelmente levaria o sistema ao colapso, 

prejudicando ainda mais os pobres. 
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Para o religioso, é “a dignidade do ser humano” que deve servir como critério 

moral na tomada de decisões relativas a vida e morte. O problema com a 

“dignidade” é que ela é subjetiva demais. A pluralidade de crenças e preferências 

do ser humano é tamanha que o termo pode significar qualquer coisa, desde 

noções banais, como não humilhar desnecessariamente o paciente (forçando-o, 

por exemplo, a usar aqueles horríveis aventais vazados atrás), até a adesão 

profunda a um dogma religioso (há confissões que não admitem transfusões de 

sangue). 

 

Numa sociedade democrática não podemos simplesmente apanhar uma dessas 

concepções e elevá-la a valor universal. E, se é para operar com todas as noções 

possíveis, então já não estamos falando de dignidade, mas, sim, de respeito à 

autonomia do paciente, conceito que a substitui sem perdas. 

  

(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, março/2012) 

 

É verdade que colocar um preço em procedimentos médicos nem sempre leva ao 

melhor dos desfechos. 

 

O sentido essencial e a correção da frase acima mantêm-se na seguinte 

construção: 

 a) Nem sempre é certo que a melhor finalidade se alcança através de 

procedimentos médicos aos quais incorre um determinado preço. 

 b) Nada garante, de fato, que estipular um pagamento por procedimentos 

médicos implique a melhor solução de um caso. 

 c) Uma ótima conclusão não é simplesmente obtida em favor de se haver afixado 

um preço aos procedimentos médicos. 

 d) A despeito de se estipular um preço para procedimentos médicos, não é usual 

que cheguem a um termo satisfatório. 
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 e) Pela razão de se taxar procedimentos médicos não redunda automaticamente 

no melhor dos benefícios. 

 

 

Questão 136: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

Atenção: A questão de número refere-se ao texto seguinte. 

 

Fotografias 

 

Toda fotografia é um portal aberto para outra dimensão: o passado. A câmara 

fotográfica é uma verdadeira máquina do tempo, transformando o que é naquilo 

que já não é mais, porque o que temos diante dos olhos é transmudado 

imediatamente em passado no momento do clique. Costumamos dizer que a 

fotografia congela o tempo, preservando um momento passageiro para toda a 

eternidade, e isso não deixa de ser verdade. Todavia, existe algo que descongela 

essa imagem: nosso olhar. Em francês, imagem e magia contêm as mesmas cinco 

letras: image e magie. Toda imagem é magia, e nosso olhar é a varinha de condão 

que descongela o instante aprisionado nas geleiras eternas do tempo fotográfico. 

 

Toda fotografia é uma espécie de espelho da Alice do País das Maravilhas, e cada 

pessoa que mergulha nesse espelho de papel sai numa dimensão diferente e 

vivencia experiências diversas, pois o lado de lá é como o albergue espanhol do 

ditado: cada um só encontra nele o que trouxe consigo. Além disso, o significado 

de uma imagem muda com o passar do tempo, até para o mesmo observador. 

 

Variam, também, os níveis de percepção de uma fotografia. Isso ocorre, na 

verdade, com todas as artes: um músico, por exemplo, é capaz de perceber 

dimensões sonoras inteiramente insuspeitas para os leigos. Da mesma forma, um 

fotógrafo profissional lê as imagens fotográficas de modo diferente daqueles que 
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desconhecem a sintaxe da fotografia, a “escrita da luz”. Mas é difícil imaginar 

alguém que seja insensível à magia de uma foto. 

 

(Adaptado de Pedro Vasquez, em Por trás daquela foto. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010) 

  

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto: 

 a)  Apesar de se ombrearem com outras artes plásticas, a fotografia nos faz 

desfrutar e viver experiências de natureza igualmente temporal. 

 b)  Na superfície espacial de uma fotografia, nem se imagine os tempos a que 

suscitarão essa imagem aparentemente congelada... 

 c)  Conquanto seja o registro de um determinado espaço, uma foto leva-nos a 

viver profundas experiências de caráter temporal. 

 d)  Tal como ocorrem nos espelhos da Alice, as experiências físicas de uma 

fotografia podem se inocular em planos temporais. 

 e)  Nenhuma imagem fotográfica é congelada suficientemente para abrir mão de 

implicâncias semânticas no plano temporal. 

  

  

 

 

Questão 137: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam 

durante a maior parte do tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio 

que ela não seja realística, e com frequência, no decorrer de seus mais de 

quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além 

disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum 

momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente 
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os custos exorbitantes da ópera. Por que, então, tanta gente gosta dela de 

maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever sobre 

ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma 

nova produção ou ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse 

fugaz privilégio? E por que a ópera é a única forma de música erudita que ainda 

desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no último 

século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, 

secou até se reduzir a um débil gotejar? 

 

Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo 

em que a ópera se tornou no início do século XXI. No que se segue teremos muito 

a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as maneiras em que a ópera se 

desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa ênfase 

será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências 

no mundo inteiro. Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais 

populares e duradouras foram quase sempre escritas num distante passado 

europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja significância em nossa 

vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física, 

emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê. 

 

(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos 

quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015, p. 21-22) 

  

Queremos investigar por quê. (final do texto) 

 

Ficarão preservadas a correção e a clareza da frase acima, sem prejuízo do sentido 

original, com a substituição do segmento destacado por 

 a) suas razões. 

 b) o seu porquê. 

 c) por que motivos. 
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 d) porque ela nos transforma. 

 e) seja qual for as motivações disso. 

 

 

Questão 138: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam 

durante a maior parte do tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio 

que ela não seja realística, e com frequência, no decorrer de seus mais de 

quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além 

disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum 

momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente 

os custos exorbitantes da ópera. Por que, então, tanta gente gosta dela de 

maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever sobre 

ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma 

nova produção ou ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse 

fugaz privilégio? E por que a ópera é a única forma de música erudita que ainda 

desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no último 

século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, 

secou até se reduzir a um débil gotejar? 

 

Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo 

em que a ópera se tornou no início do século XXI. No que se segue teremos muito 

a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as maneiras em que a ópera se 

desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa ênfase 

será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências 

no mundo inteiro. Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais 

populares e duradouras foram quase sempre escritas num distante passado 

europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja significância em nossa 
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vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física, 

emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê. 

 

(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos 

quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015, p. 21-22) 

  

Segmentos do texto estão, abaixo, associados a outras formulações. A que NÃO 

prejudica o sentido e a correção originais é: 

 a) (linha 1) no qual a maioria ou todos os personagens cantam / cujos 

personagens, a maioria ou todos, cantam. 

 b) (linhas 4) conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera / 

obteve facilmente recursos para custear os gastos excessivos da ópera. 

 c) (linha 5) Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever sobre ela, assistir 

a ela? / Qual a causa de dedicarem suas vidas a apresentar, escrever e assistir a 

ela. 

 d) (linha 6) pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio / se forem pagar 

imensas quantias por esse privilégio instantâneo. 

 e) (linha 7) que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências / que 

desenvolve, ainda que de maneira significativa, novas audiências. 

 

 

Questão 139: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Saudade de Waterloo 

 

É famosa a história da mulher que se queixava de um dia particularmente agitado 

nas redondezas da sua casa e do que o movimento constante de cavaleiros e 

carroças fizera à sua roupa estendida para secar, sem saber que estava falando da 
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batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que famílias 

inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, 

de carruagem, assistir à primeira batalha da Guerra Civil americana, em 

Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira Grande Guerra, ou a primeira guerra 

moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens em 

uniformes de combate. Mulheres e crianças foram poupadas. Só 5 por cento das 

mortes na Primeira Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a 

proporção foi de 65 por cento. 

 

Os estragos colaterais da Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo 

de duas técnicas mortais, a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. 

Bombardear populações civis foi adotado como uma “legítima” tática militar, para 

atingir o moral do inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres, que 

tinha importância simbólica como coração da Inglaterra mas nenhuma 

importância estratégica. Mas ingleses e americanos também se dedicaram com 

entusiasmo ao bombardeio indiscriminado, como o que arrasou a cidade de 

Dresden. E os “estragos colaterais” chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em 

Hiroshima e Nagasaki. 

 

Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por 

qualquer causa. E cada vez que vemos uma das vítimas do terror, como o último 

cadáver de uma criança judia ou palestina sacrificada naquela guerra 

especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os soldados 

morriam nas guerras, e ainda era possível ser um espectador, mesmo distraído 

como a dona de casa de Waterloo, da história. Ou ser inocente. 

 

(Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2008, pp. 123/124) 

  

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um 

segmento em: 
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 a) particularmente agitado (1º parágrafo) = marcadamente aflitivo 

 b) estragos colaterais (2º parágrafo) = mazelas marginalizadas 

 c) atingir o moral (2º parágrafo) = recrudescer a ética 

 d) à sua apoteose tétrica (2º parágrafo) = ao seu ápice funesto 

 e) guerra especialmente insensata (3º parágrafo) = embate singularmente 

anacrônico 

 

 

Questão 140: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Questão de ênfase 

 

A ênfase é um modo suspeito de expressão. Se há casos em que ela se torna 

indispensável, como nas tragédias ou na comicidade extrema, na maioria das 

vezes é um artifício do superficial que se deseja profundo, do lateral que aspira ao 

centro, do insignificante que se pretende substancial. É a fala em voz gritada, o 

gargalhar sistemático, a cadeia de interjeições, a produção de caretas, o insistente 

franzir do cenho, o repetitivo arquear de sobrancelhas, a pronúncia caprichosa de 

palavras e frases que se querem sentenciosas e inesquecíveis. 

 

Na escrita, a ênfase acusa-se na profusão de exclamações, na sistemática caixa 

alta, nos grafismos espaçosos. Na expressão oral, a ênfase compromete a verdade 

de um sentimento já de si enfático: despeja risadas antecipando o final da própria 

piada, força o tom compungido antes de dar a má notícia e se marca no uso 

indiscriminado de termos como “com certeza” e “literalmente”, por exemplo: 

“Esse aluno está literalmente dando o sangue na prova de Física.” Com a ênfase, 

todos os gestos compõem uma dramaturgia descontrolada. 

 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

A ênfase também parece desconfiar do alcance de nossa percepção usual, e nos 

acusa, se reclamamos do enfático. Este sempre acha que ficaremos encantados 

com a medida do seu exagero, e nos atribui insensibilidade se não o admiramos. 

Em suma: o enfático é um chato que se vê a si mesmo como um superlativo. 

Machado de Assis, por exemplo, não suportava gente que dissesse “Morro por 

doce de abóbora!”. Por sua vez, o poeta Manuel Bandeira enaltecia a “paixão dos 

suicidas que se matam sem explicação”. Já o enfático vive exclamando o quão 

decisivo é ele ser muito mais vital do que todos os outros seres humanos. 

 

(Augusto Tolentino, inédito) 

  

A clareza e a correção da frase original não resultam prejudicadas com a nova 

redação que se indica em: 

 a) Se há casos em que ela se torna indispensável = desde que hajam casos em que 

ela seja inevitável. 

 b) na maioria das vezes é um artifício do superficial que se deseja profundo = 

muitas das vezes cuida de ser profundo o que se constrói de superficial 

 c) Na escrita, a ênfase acusa-se na profusão de exclamações = o emprego de 

exclamações adotam como efeito a acusação de uma ênfase. 

 d) Com a ênfase, todos os gestos compõem uma dramaturgia descontrolada = a 

serem enfáticos, a teatralização sem critério marcam-se nesses gestos. 

 e) acha que ficaremos encantados com a medida do seu exagero = cuida que nos 

cativará com o excesso de sua ênfase. 

 

 

Questão 141: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo. 

  

Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no 

Leblon, o Jardim Botânico foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de 
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creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos dadas com minha avó. 

Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que 

vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, 

subir as escadarias de pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, 

catar mulungu. 

  

Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do 

que um grão de ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha 

preta seu vermelho é um vermelho vivo, tão vivo que parece quase estranho à 

natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir encontrar um mulungu 

em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por 

entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com 

que alegria eu me abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por 

causa da ponta preta tinha uma aparência que a mim lembrava vagamente um 

olho. 

  

Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre 

prestava atenção nos detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em 

torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade 

de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. Conseguia 

às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que 

nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam 

aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre 

as folhas e sempre numa determinada região do Jardim Botânico. 

  

Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, 

procurei no dicionário e descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que 

também é conhecido pelo nome de flor-de-coral. ''Árvore regular, ornamental, da 

família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de flores 

vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do 

tamanho de um feijão (mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia. 
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Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter 

visto uma dessas sementes lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas 

desapareciam e hoje me pergunto se não era minha avó que as guardava e tornava 

a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos olhando, 

só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou 

nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza 

impalpável. Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memória mínima. 

  

(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: 

http://heloisaseixas.com.br) 

  

Atribuindo-se sentido hipotético para o segmento E é curioso que nunca tenha 

sabido ao certo de onde eles vinham... (3o parágrafo), os verbos devem assumir as 

seguintes formas: 

 a)  era − tivesse sabido − viriam 

 b)  fora − tivera sabido − vieram 

 c)  seria − tivesse sabido − viriam 

 d)  teria sido − soubesse − viriam 

 e)  será − saiba − virão 

Questão 142: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo. 

  

Logrador 

  

Você habita o próprio centro 

de um coração que já foi meu. 

Por dentro torço por que dentro 

em pouco lá só more eu. 
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Livre de todos os negócios 

e vícios que advêm de amar 

lá seja o centro de alguns ócios 

que escolherei por cultivar. 

  

Para que os sócios vis do amor, 

rancor, dor, ódio, solidão, 

não mais consumam meu vigor, 

  

amado e amor banir-se-ão 

do centro rumo a um logrador 

subúrbio desse coração. 

  

(CÍCERO, Antonio. Guardar, Rio de Janeiro, Record, 1996, p. 71) 

  

Mantendo-se o sentido original, no verso Por dentro torço por que dentro (1a 

estrofe), o termo sublinhado pode ser substituído por: 

 a)  pelo que 

 b)  com que 

 c)  de modo que 

 d)  para que 

 e)  visto que 

 

 

Questão 143: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

Atenção: Leia o texto abaixo para responder à questão. 

  

A competência do escritor 

  



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

O grande ficcionista russo Anton Tchékhov tinha posições bastante maduras 

sobre a função essencial de um escritor. Numa das cartas que escreveu a um 

amigo, dizia, em síntese, que, ao exigirmos do artista uma atitude consciente em 

relação ao seu trabalho, costumamos confundir dois conceitos: a solução do 

problema de que ele trata e a colocação correta desse problema, pela qual se 

esclarecem quais são as questões nele implicadas. Apenas o segundo conceito é 

obrigatório para o artista. Há nisso alguma semelhança com o julgamento de um 

tribunal: as partes envolvidas devem colocar as questões corretamente, e que os 

jurados resolvam, cada um à sua maneira. 

  

O grande escritor russo formula aqui uma proposição cuja prática exemplar 

representa-se, entre nós, na obra madura de Machado de Assis. Também este 

parece adotar a tese de que mais vale formular bem uma questão do que tentar de 

qualquer modo sua solução. Quem lê os contos e romances maduros de Machado 

de Assis fica com a sensação de que cabe a ele, como leitor, o juízo de valor final a 

ser aplicado à forma de pensar e de agir das personagens. 

  

(Juracy Colombo, inédito) 

  

A frase mais vale formular bem uma questão do que tentar de qualquer modo sua 

solução tem outra redação, igualmente correta e de sentido equivalente, em: 

 a)  é mais preferível uma questão formulada do que sua tentativa imediata de 

solução. 

 b)  vale menos a solução tentada de uma questão que esta vier a formular. 

 c)  melhor será uma questão bem formulada em vez da sua busca de solução. 

 d)  é melhor uma questão bem formulada ao invés de se alcançar alguma rápida 

solução. 

 e)  é preferível formular a contento um problema a buscar a todo custo sua 

solução. 
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Questão 144: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

Instrução: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 

 

Os intérpretes do Brasil e das nações egressas de sistemas coloniais partem, 

desde os meados do século XX, da aceitação tácita ou manifesta de uma dualidade 

fundamental: centro versus periferia. 

 

Creio ser razoável perguntar se essa oposição é estrutural ou histórica; e, em 

consequência, se é estática ou dinâmica, se está fixada para todo o sempre como 

um conceito ontológico, ou se está sujeita ao tempo, logo à possibilidade de 

variação e mudança. 

 

 

Há uma passagem em A era dos impérios de Eric Hobsbawm em que o historiador 

exprime a sua perplexidade em face do discurso sobre a diferença entre “partes 

avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo”: 

 

“Definir a diferença entre partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não 

desenvolvidas do mundo é um exercício complexo e frustrante, pois tais 

classificações são por natureza estáticas e simples, e a realidade que deveria se 

adequar a elas não era nenhuma das duas coisas. O que definia o século XIX era a 

mudança: mudança em termos de e em função dos objetivos das regiões 

dinâmicas do Atlântico norte, que eram, à época, o núcleo do capitalismo mundial. 

Com algumas exceções marginais e cada vez menos importantes, todos os países, 

mesmo os até então mais isolados, estavam, ao menos perifericamente, presos 

pelos tentáculos dessa transformação mundial. Por outro lado, até os mais 

‘avançados’ dos países ‘desenvolvidos’ mudaram parcialmente através da 

adaptação da herança de um passado antigo e ‘atrasado’, e continham camadas e 

parcelas da sociedade resistentes à transformação. Os historiadores quebram a 

cabeça procurando a melhor maneira de formular e apresentar essa mudança 
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universal, porém diferente em cada lugar, a complexidade de seus padrões e 

interações e suas principais tendências.” 

 

231. Eric Hobsbawm, A era dos impérios. 1875-1914, 11. ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2007. p.46. 

 

(Alfredo Bosi, “O mesmo e o diferente”. IN Ideologia e contra-ideologia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010. p. 227-228) 

 

Análise cuidadosa comprova a correção do seguinte comentário: 

 a) a substituição de “essa mudança universal” pelo pronome conveniente poderia 

gerar as seguintes formulações do segmento: “procurando a melhor maneira de a 

formular e apresentar” ou “procurando a melhor maneira de formulá-la e 

apresentá-la”. 

 b) se, em vez de Creio ser razoável perguntar, houvesse a formulação “É 

importante que todos creemos ser razoável perguntar”, a correção da frase 

estaria preservada. 

 c) em “O que definia o século XIX era a mudança”, o pronome destacado recupera 

a ideia expressa no segmento imediatamente anterior. 

 d) a transposição da frase “todos os países [...] estavam [...] presos pelos 

tentáculos dessa transformação mundial” a voz ativa gera a forma “conseguiram 

prender”. 

 e) os segmentos da aceitação tácita e de uma dualidade fundamental são ambos 

exigidos por forma verbal. 

 

 

Questão 145: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a seguir. 
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Desde A democracia na América (1835), de Alexis de Tocqueville, tornou-se 

corrente comparar os Estados Unidos com a América ibérica, constituindo este 

exercício uma fonte de inspiração da imaginação social no continente. Nessa obra, 

a América do Sul é descrita como lugar em que a pujança da natureza debilitaria o 

homem, enquanto, na América do Norte, a natureza se revestiria de outro 

aspecto, onde tudo "era grave, sério, solene; dissera-se que fora criada para se 

tornar província da inteligência, enquanto a outra era a morada dos sentidos". 

  

O caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para um processo em que o 

atraso ibérico, sob o impacto das diferentes influências exercidas pelo seu vizinho 

anglo-americano, modernizar-se-ia, rompendo com os fundamentos da sua 

própria história. 

  

A reflexão social latino-americana no século XIX, já testemunha dos sucessos 

econômicos e políticos dos Estados Unidos, tomou-os como um paradigma em sua 

luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo, resultante do 

caudilhismo e do patrimonialismo vigentes em seus espaços nacionais. Entre 

tantos outros, os argentinos Sarmiento e Alberdi desenvolveram uma publicística 

centrada na comparação entre as duas Américas e o que nos cumpriria fazer para, 

livrando-nos dos nossos males históricos, lograrmos sucesso no ingresso ao 

mundo moderno. [...] 

  

No caso do Brasil, a comparação com os Estados Unidos também esteve presente 

ao longo de nossa história, influenciando diretamente os embates sobre o 

processo da modernização brasileira. Nossa herança ibérica, marcada por um 

Estado forte e pela valorização do público, seria compatível com os valores do 

mundo moderno então emergente? Ou, de forma alternativa, ela teria nos legado 

uma carga tão excessiva, cuja superação em direção à modernidade exigiria uma 

ruptura com esse passado? Desde já, é importante ressaltar que, ainda que os 

conceitos iberismo e americanismo tenham sido formulados a posteriori, não 

estando presentes no vocabulário dos autores consagrados como fundadores da 
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tradição de interpretar o Brasil, eles fornecem uma chave interpretativa para o 

estudo do processo de nossa formação histórica. 

  

(VIANNA, Luis Werneck; PERLATTO, Fernando. Iberismo e americanismo. In: 

BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 248-249) 

  

Afirma-se com correção: 

 a) (linha 1) Desenvolvendo a forma destacada em tornou-se corrente comparar 

os Estados Unidos com a América ibérica, estaria em concordância com as normas 

gramaticais a formulação "comparando". 

 b) (linha 12) O emprego da expressão No caso do Brasil pode ser considerado 

redundância, pois o conteúdo anterior já está organizado sob essa perspectiva, 

como o comprova o uso de (linha 10) nos cumpriria [...], livrando-nos. 

 c) (linha 4) Em dissera-se que fora criada, a substituição das formas verbais 

preserva o sentido original se forem trocadas, respectivamente, por "haviam dito" 

e "teria sido criada". 

 d) (linha 9) Transpondo para a voz passiva o segmento os argentinos Sarmiento e 

Alberdi desenvolveram uma publicística, a forma correta obtida é "tinha sido 

desenvolvida". 

 e) (linha 6) Em rompendo com os fundamentos da sua própria história, o pronome 

destacado indica que a história é a da América ibérica. 

 

 

Questão 146: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

Discriminar ou discriminar? 
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Os dicionários não são úteis apenas para esclarecer o sentido de um vocábulo; 

ajudam, com frequência, a iluminar teses controvertidas e mesmo a incendiar 

debates. Vamos ao Dicionário Houaiss, ao verbete discriminar, e lá encontramos, 

entre outras, estas duas acepções: a) perceber diferenças; distinguir, discernir; b) 

tratar mal ou de modo injusto, desigual, um indivíduo ou grupo de indivíduos, em 

razão de alguma característica pessoal, cor da pele, classe social, convicções etc. 

 

Na primeira acepção, discriminar é dar atenção às diferenças, supõe um preciso 

discernimento; o termo transpira o sentido positivo de quem reconhece e 

considera o estatuto do que é diferente. Discriminar o certo do errado é o 

primeiro passo no caminho da ética. Já na segunda acepção, discriminar é deixar 

agir o preconceito, é disseminar o juízo preconcebido. Discriminar alguém: fazê-lo 

objeto de nossa intolerância. 

 

Diz-se que tratar igualmente os desiguais é perpetuar a desigualdade. Nesse caso, 

deixar de discriminar (no sentido de discernir) é permitir que uma discriminação 

continue (no sentido de preconceito). Estamos vivendo uma época em que a 

bandeira da discriminação se apresenta em seu sentido mais positivo: trata-se de 

aplicar políticas afirmativas para promover aqueles que vêm sofrendo 

discriminações históricas. Mas há, por outro lado, quem veja nessas propostas 

afirmativas a forma mais censurável de discriminação... É o caso das cotas 

especiais para vagas numa universidade ou numa empresa: é uma discriminação, 

cujo sentido positivo ou negativo depende da convicção de quem a avalia. As 

acepções são inconciliáveis, mas estão no mesmo verbete do dicionário e se 

mostram vivas na mesma sociedade. 

 

(Aníbal Lucchesi, inédito) 

  

É preciso reelaborar, para sanar falha estrutural, a redação da seguinte frase: 

 a)  O autor do texto chama a atenção para o fato de que o desejo de promover a 

igualdade corre o risco de obter um efeito contrário. 
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 b)  Embora haja quem aposte no critério único de julgamento, para se promover a 

igualdade, visto que desconsideram o risco do contrário. 

 c)  Quem vê como justa a aplicação de um mesmo critério para julgar casos 

diferentes não crê que isso reafirme uma situação de injustiça. 

 d)  Muitas vezes é preciso corrigir certas distorções aplicando-se medidas que, à 

primeira vista, parecem em si mesmas distorcidas. 

 e)  Em nossa época, há desequilíbrios sociais tão graves que tornam necessários 

os desequilíbrios compensatórios de uma ação corretiva. 

  

 

 

Questão 147: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi 

veiculada em 9/05/2015, um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Quando a guerra acabar… 

 

Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se 

impõe às percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, 

parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à narrativa impessoal, ampla, genérica. 

Fecha parêntese. 

 

 

O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os 

setenta anos do fim da fase europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. 

O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8 de maio incorporou-se ao 
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meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas que 

éramos obrigados a decorar no ginásio. 

 

Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo 

depois pela Rússia soviética − empurrou a guerra para dentro da minha casa 

através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó paterna, tios, tias, primos e 

primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o 

pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, 

instalou-se a certeza: foram todos exterminados. 

 

A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que 

seria esmagada pelos Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que 

começava uma nova página da história e perceptível mesmo para crianças e 

adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar” 

tornara-se desnecessária, desatualizada. 

 

A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros 

vindos da Itália era saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais 

calejados do que a mídia atual − nos alertavam que a guerra continuava feroz não 

apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde 

guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o 

nazifascismo − se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder deixado pela 

derrotada barbárie. 

 

Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi 

chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo 

metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a guerra não acabou. Os 

Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí, 

espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, 

salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos. 
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(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular 

(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849) 

  

Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi 

chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo 

metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a guerra não acabou. Os 

Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí, 

espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, 

salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos. 

 

Comenta-se com propriedade sobre o parágrafo acima, em seu contexto: 

 a) Os travessões encerram forte argumento para a defesa das ideias de Dines, 

pois o segmento alerta para o fato de que, em muito breve intervalo de tempo, a 

humanidade conheceu significativo revés de sentimentos. 

 b) As expressões Dia da Vitória e Dia das Esperanças Perdidas concentram a 

crítica que Dines faz aos profissionais do jornalismo brasileiro e internacional, ao 

cunharem bordões que pouco explicam a natureza dos fatos. 

 c) O emprego do adjetivo camuflada retoma o que se diz anteriormente por meio 

da expressão metamorfoseou-se. 

 d) A expressão tornaram-se adversários exprime a consequência inevitável da 

ação mencionada anteriormente na frase. 

 e) Em salvo em breves hiatos sem hostilidades, a substituição do segmento 

destacado por “a exceção de” preserva o sentido e a correção originais. 

 

 

Questão 148: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 
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A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi 

veiculada em 9/05/2015, um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Quando a guerra acabar… 

 

Abre parêntese: há momentos − felizmente raros − em que a história pessoal se 

impõe às percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, 

parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à narrativa impessoal, ampla, genérica. 

Fecha parêntese. 

 

 

O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os 

setenta anos do fim da fase europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. 

O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8 de maio incorporou-se ao 

meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas que 

éramos obrigados a decorar no ginásio. 

 

Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista − e logo 

depois pela Rússia soviética − empurrou a guerra para dentro da minha casa 

através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó paterna, tios, tias, primos e 

primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o 

pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, 

instalou-se a certeza: foram todos exterminados. 

 

A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que 

seria esmagada pelos Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que 

começava uma nova página da história e perceptível mesmo para crianças e 

adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar” 

tornara-se desnecessária, desatualizada. 
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A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros 

vindos da Itália era saudado delirantemente, matutinos e vespertinos − mais 

calejados do que a mídia atual − nos alertavam que a guerra continuava feroz não 

apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde 

guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum − o 

nazifascismo − se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder deixado pela 

derrotada barbárie. 

 

Sete décadas depois − porção ínfima da história da humanidade −, aquele que foi 

chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo 

metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a guerra não acabou. Os 

Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí, 

espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, 

salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos. 

 

(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do Correio Popular 

(Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do Observatório da Imprensa, edição 849) 

  

O texto e a norma-padrão legitimam a seguinte afirmação: 

 a) (linha 1) Em há momentos, se o verbo viesse acompanhado de auxiliar, a forma 

a ser empregada seria "devem haver". 

 b) (linha 14) Em a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas 

também na antiquíssima Grécia, a correlação estabelecida entre as regiões se dá 

por meio dos segmentos destacados. 

 c) (linhas 15 e 16) Em se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder, a 

substituição da palavra grifada por "afim de" mantém o sentido e a correção 

originais. 

 d) (linhas 15 e 16 ) Em onde guerrilheiros de direita e de esquerda [...] se 

enfrentavam, a palavra destacada pode ser substituída por "pela qual", sem 

prejuízo do sentido e da correção originais. 
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 e) (linha 13) Transpondo a frase o retorno dos combatentes brasileiros vindos da 

Itália era saudado delirantemente para a voz ativa, pode-se ter a forma verbal 

"saudava" ou "saudavam", na dependência de se considerar como agente da ação, 

por exemplo, "o povo" ou "as pessoas". 

 

 

Questão 149: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

Perguntando-me a mim mesmo por que processo de associação ela me viera à 

memória, não atinei com o porquê. Pensei, então, no motivo de eu lastimar sua 

ausência e não obtive de imediato a resposta. Passaram-se muitos meses quando, 

de repente, percebi o sentido disso tudo: ela era, sempre fora e sempre seria a 

concretização da fantasia primeira da minha adolescência. 

 

Considere o trecho acima e as afirmações que seguem: 

 

I. Em Perguntando-me a mim mesmo, há duas formas − me e a mim mesmo − que 

expressam reflexividade da ação, motivo pelo qual uma delas pode ser elidida sem 

prejuízo do sentido. 

 

II. Em por que processo de associação ela me viera à memória, o segmento 

destacado está grafado segundo as normas gramaticais. 

 

III. Em não atinei com o porquê, a palavra destacada apresenta erro de grafia: o 

acento gráfico não é justificável. 

 

IV. Em percebi o sentido disso tudo, a palavra destacada resume as razões citadas 

após os dois-pontos. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 
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 a) I. 

 b) I e II. 

 c) II e III. 

 d) III e IV. 

 e) II e IV. 

 

 

Questão 150: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam 

durante a maior parte do tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio 

que ela não seja realística, e com frequência, no decorrer de seus mais de 

quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além 

disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Em nenhum 

momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente 

os custos exorbitantes da ópera. Por que, então, tanta gente gosta dela de 

maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever sobre 

ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma 

nova produção ou ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse 

fugaz privilégio? E por que a ópera é a única forma de música erudita que ainda 

desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no último 

século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, 

secou até se reduzir a um débil gotejar? 

 

Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo 

em que a ópera se tornou no início do século XXI. No que se segue teremos muito 

a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as maneiras em que a ópera se 

desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa ênfase 

será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências 
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no mundo inteiro. Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais 

populares e duradouras foram quase sempre escritas num distante passado 

europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós – e cuja significância em nossa 

vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física, 

emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê. 

 

(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos 

quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015, p. 21-22) 

  

Considere a frase abaixo e as assertivas I, II e III. 

 

E por que a ópera é a única forma de música erudita que ainda desenvolve de 

modo significativo novas audiências, apesar de que, no último século ou por volta 

disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se 

reduzir a um débil gotejar? 

 

I. O segmento apesar de que introduz ideia naturalmente compatível com a 

expressa na primeira parte do enunciado, de modo que a expectativa criada na 

porção inicial se harmoniza com o que vem a seguir na frase. 

 

II. A palavra até, que usualmente sinaliza o ápice de uma ação, tem esse sentido 

prejudicado em virtude de vir associada à ideia expressa por débil. 

 

III. Se uma vírgula fosse introduzida antes da palavra ou, não haveria prejuízo para 

a correção original. 

 

É correto o que se afirma APENAS em 

 a) I. 

 b) I e II. 

 c) II e III. 
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 d) II. 

 e) III. 

 

 

Questão 151: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. 

Para o Dicionário Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra 

humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento penoso de desonra, humilhação 

ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança provocada pelo 

medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da 

própria dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as 

mesmas definições, mas acrescenta novas associações como: medo da desonra e 

embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda algumas definições com nuanças 

diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão, sentimento 

de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a 

atenção nas definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados 

atribuídos a este sentimento, mas também, e sobretudo, o fato de alguns destes 

significados serem opostos: desonra/honra, indignidade/dignidade, 

humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de- La-Taille, faz esta 

autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a 

presença, o temível e o desejável. 

 

Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente 

desencadeado pela opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de 

Spinoza segundo a qual a vergonha é a tristeza que acompanha a ideia de alguma 

ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que, explicitamente, a 

antropóloga Benedict afirma em seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, 

as culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras 
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culturas da culpa, que interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento 

de vergonha, escreve que alguém poderá envergonhar-se quando é ridicularizado 

abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o tenha sido. 

Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um 

controle interno: quem sente vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato 

notável de que a vergonha pode ser despertada pela simples exposição, mesmo 

que não acompanhada de juízo negativo por parte dos observadores. Com efeito, 

certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de estarem sendo observadas. 

O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção de uma 

plateia, mesmo que esta atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de 

um prêmio, portanto acompanhada de um juízo positivo. Este tipo de vergonha 

não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será que as pessoas 

sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação 

não contenha ameaças precisas, mesmo que ela seja lisonjeira? 

 

(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a 

moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25) 

  

Afirma-se com correção: 

 a) (linha 4) Convertida para a voz passiva, a frase O Dicionário Larousse traz 

aproximadamente as mesmas definições apresentará a forma “é trazida”. 

 b) (linhas 17 e 18) Em pelo simples fato de estarem sendo observadas, ocorre o 

deslize gramatical denominado “gerundismo”, caracterizado como o emprego 

indevido de formas no gerúndio. 

 c) (linha 14) Em quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia 

para si mesmo de que o tenha sido, os tempos das formas verbais destacadas 

obedecem à correlação privilegiada na norma-padrão. 

 d) (linha 22) A substituição do segmento não deixa de ser por “é” mantém 

plenamente o sentido original do período. 

 e) (linhas 21) O fragmento portanto acompanhada de um juízo positivo pressupõe 

a forma verbal “seja”, que está elíptica. 
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Questão 152: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. 

Para o Dicionário Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra 

humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento penoso de desonra, humilhação 

ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança provocada pelo 

medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da 

própria dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as 

mesmas definições, mas acrescenta novas associações como: medo da desonra e 

embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda algumas definições com nuanças 

diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão, sentimento 

de desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a 

atenção nas definições de vergonha é não somente a diversidade dos significados 

atribuídos a este sentimento, mas também, e sobretudo, o fato de alguns destes 

significados serem opostos: desonra/honra, indignidade/dignidade, 

humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de- La-Taille, faz esta 

autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a 

presença, o temível e o desejável. 

 

Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente 

desencadeado pela opinião de outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de 

Spinoza segundo a qual a vergonha é a tristeza que acompanha a ideia de alguma 

ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que, explicitamente, a 

antropóloga Benedict afirma em seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, 

as culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras 

culturas da culpa, que interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento 

de vergonha, escreve que alguém poderá envergonhar-se quando é ridicularizado 
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abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o tenha sido. 

Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um 

controle interno: quem sente vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato 

notável de que a vergonha pode ser despertada pela simples exposição, mesmo 

que não acompanhada de juízo negativo por parte dos observadores. Com efeito, 

certas pessoas sentem vergonha pelo simples fato de estarem sendo observadas. 

O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção de uma 

plateia, mesmo que esta atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de 

um prêmio, portanto acompanhada de um juízo positivo. Este tipo de vergonha 

não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que será que as pessoas 

sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação 

não contenha ameaças precisas, mesmo que ela seja lisonjeira? 

 

(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a 

moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25) 

  

Considerados o contexto e a norma-padrão, 

 a) (linha 11) resulta em incorreção o acréscimo de vírgula entre Spinoza e 

segundo. 

 b) (linha 20) o emprego de aspas em "apenas" empresta ironia à palavra, tal como 

em: "Ele foi "apenas" assaltado, sem muita violência". 

 c) (linha 18) em O rubor pode subir às faces de alguém, está correto o emprego do 

sinal de crase, assim como o está em “O sentimento de vergonha é comum à 

qualquer pessoa”. 

 d) (linha 2) as palavras opróbrio e ignomínia estão corretamente grafadas e 

acentuadas, assim como o estão as palavras desta frase: "A ausência de rúbrica 

nos documentos é mais um deslise para o qual ela tem o intuíto de reinvindicar 

tratamento de excessão." 

 e) (linhas 15 e 16) em a vergonha pressupõe um controle interno: quem [...], os 

dois-pontos introduzem consequência. 
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Questão 153: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

 

Saudade de Waterloo 

 

É famosa a história da mulher que se queixava de um dia particularmente agitado 

nas redondezas da sua casa e do que o movimento constante de cavaleiros e 

carroças fizera à sua roupa estendida para secar, sem saber que estava falando da 

batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que famílias 

inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, 

de carruagem, assistir à primeira batalha da Guerra Civil americana, em 

Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira Grande Guerra, ou a primeira guerra 

moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens em 

uniformes de combate. Mulheres e crianças foram poupadas. Só 5 por cento das 

mortes na Primeira Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a 

proporção foi de 65 por cento. 

 

Os estragos colaterais da Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo 

de duas técnicas mortais, a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. 

Bombardear populações civis foi adotado como uma “legítima” tática militar, para 

atingir o moral do inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres, que 

tinha importância simbólica como coração da Inglaterra mas nenhuma 

importância estratégica. Mas ingleses e americanos também se dedicaram com 

entusiasmo ao bombardeio indiscriminado, como o que arrasou a cidade de 

Dresden. E os “estragos colaterais” chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em 

Hiroshima e Nagasaki. 

 

Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por 

qualquer causa. E cada vez que vemos uma das vítimas do terror, como o último 
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cadáver de uma criança judia ou palestina sacrificada naquela guerra 

especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os soldados 

morriam nas guerras, e ainda era possível ser um espectador, mesmo distraído 

como a dona de casa de Waterloo, da história. Ou ser inocente. 

 

(Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2008, pp. 123/124) 

  

Está plenamente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto: 

 a) Depreende-se que o crescimento simultâneo de duas técnicas mortais deram 

vasão a estragos colaterais, nos anos onde prosperou a Segunda Guerra. 

 b) Parece hoje prosaico que uma dona de casa e mesmo famílias inteiras não 

furtaram-se à servir de espectadores da guerra tal e qual um espetáculo. 

 c) O bombardeio de Hiroshima e Nagasaki obviamente deve ser considerado um 

exemplo máximo de onde pode chegar as cruezas do intelecto humano. 

 d) Ao pretexto que se trata tão somente de um golpe moral, há terroristas que 

não hesitam em assolar sua fúria em prol dos inocentes que se deparam. 

 e) À devastação perpetrada pelos alemães contra Londres seguiu-se, não menos 

devastadora, a ação de ingleses e americanos contra a cidade de Dresden. 

 

 

Questão 154: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo. 

  

Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no 

Leblon, o Jardim Botânico foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de 

creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos dadas com minha avó. 

Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que 

vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, 
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subir as escadarias de pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, 

catar mulungu. 

  

Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do 

que um grão de ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha 

preta seu vermelho é um vermelho vivo, tão vivo que parece quase estranho à 

natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir encontrar um mulungu 

em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por 

entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com 

que alegria eu me abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por 

causa da ponta preta tinha uma aparência que a mim lembrava vagamente um 

olho. 

  

Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre 

prestava atenção nos detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em 

torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade 

de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. Conseguia 

às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que 

nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam 

aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre 

as folhas e sempre numa determinada região do Jardim Botânico. 

  

Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, 

procurei no dicionário e descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que 

também é conhecido pelo nome de flor-de-coral. ''Árvore regular, ornamental, da 

família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de flores 

vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do 

tamanho de um feijão (mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia. 

  

Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter 

visto uma dessas sementes lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas 
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desapareciam e hoje me pergunto se não era minha avó que as guardava e tornava 

a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos olhando, 

só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou 

nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza 

impalpável. Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memória mínima. 

  

(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: 

http://heloisaseixas.com.br) 

  

Está correto o que se afirma em: 

 a)  No trecho De algum modo, depois de catadas elas desapareciam... (5o 

parágrafo), a ordem das palavras pode ser alterada para "Depois de catadas de 

algum modo, elas desapareciam", sem que se altere o sentido original. 

 b)  Na frase Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu 

pai, sempre prestava atenção nos detalhes das coisas (3o parágrafo), os verbos 

sublinhados se referem à mesma pessoa. 

 c)  Em Mas há ainda um outro detalhe estranho... (5o parágrafo), a flexão do verbo 

se deve ao elemento sublinhado. 

 d)  No segmento ... uma aura de magia, uma natureza impalpável (5o parágrafo), o 

termo sublinhado pode ser substituído por seu sinônimo "imperceptível", 

mantendo-se o mesmo sentido. 

 e)  Na frase Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas 

as manhãs de mãos dadas com minha avó (1o parágrafo), mantém-se a correção 

caso se suprima o verbo inicial juntamente com o termo "que". 

 

 

Questão 155: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto 

Atenção: Leia o texto abaixo para responder à questão. 

  

[Civilização e sofrimento] 
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É uma afirmação corrente que boa parte da culpa dos sofrimentos humanos vem 

do que é chamado de nossa civilização. Seríamos bem mais felizes se a 

abandonássemos e retrocedêssemos a condições primitivas, satisfazendo nossos 

instintos básicos. Tal asserção me parece espantosa, porque é fato estabelecido – 

como quer que se defina o conceito de civilização – que tudo aquilo com que nos 

protegemos da ameaça das fontes do sofrer é parte da civilização. 

  

Como é que tantas pessoas chegaram a partilhar esse ponto de vista de 

surpreendente hostilidade à civilização? Acho que uma profunda insatisfação com 

o estado civilizacional existente preparou o solo no qual, em determinadas 

ocasiões históricas, formou-se essa condenação. 

  

(Adaptado de: FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Trad. Paulo César de 

Souza. São Paulo: Penguin & Companhia das Letras, 2011, p. 31) 

  

Por apresentar deficiência em sua estrutura, é preciso CORRIGIR a redação da 

seguinte frase 

 a)  Para muita gente, os seres primitivos seriam mais felizes que os civilizados por 

estarem mais próximos da natureza, que dita os nossos instintos. 

 b)  É inegável que muita gente considera, ao longo da história, que a civilização 

seja a grande responsável pelos sofrimentos humanos. 

 c)  A força dos nossos instintos é tamanha que muitos, acreditando não poder 

vencê-los, gostariam de ser felizes satisfazendo-os plenamente. 

 d)  Um ponto de vista, revelando surpreendente hostilidade, consideram muitos 

que está na civilização, sendo esta a raiz dos nossos males. 

 e)  Os princípios da civilização ainda estão sendo edificados porque todos 

acreditamos que, por meio deles, protegemo-nos de maiores sofrimentos. 

 

 

Questão 156: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 
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Assunto: Vocábulo "que" 

Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo. 

  

Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no 

Leblon, o Jardim Botânico foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de 

creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos dadas com minha avó. 

Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que 

vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, 

subir as escadarias de pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, 

catar mulungu. 

  

Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do 

que um grão de ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha 

preta seu vermelho é um vermelho vivo, tão vivo que parece quase estranho à 

natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir encontrar um mulungu 

em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por 

entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com 

que alegria eu me abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por 

causa da ponta preta tinha uma aparência que a mim lembrava vagamente um 

olho. 

  

Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre 

prestava atenção nos detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em 

torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade 

de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. Conseguia 

às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que 

nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam 

aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre 

as folhas e sempre numa determinada região do Jardim Botânico. 

  



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, 

procurei no dicionário e descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que 

também é conhecido pelo nome de flor-de-coral. ''Árvore regular, ornamental, da 

família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de flores 

vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do 

tamanho de um feijão (mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia. 

  

Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter 

visto uma dessas sementes lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas 

desapareciam e hoje me pergunto se não era minha avó que as guardava e tornava 

a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos olhando, 

só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me sobrou 

nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza 

impalpável. Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memória mínima. 

  

(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: 

http://heloisaseixas.com.br) 

  

O termo "que" NÃO é um pronome em: 

 a)  ... que vai dar no chafariz. (1o parágrafo) 

 b)  ... que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. (3o parágrafo) 

 c)  ... com que alegria eu me abaixava... (2o parágrafo) 

 d)  ... que por causa da ponta preta... (2o parágrafo) 

 e)  ... que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral. (4o parágrafo) 

 

 

Questão 157: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 
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O mito napoleônico baseia-se menos nos méritos de Napoleão do que nos fatos, 

então sem paralelo, de sua carreira. Os homens que se tornaram conhecidos por 

terem abalado o mundo de forma decisiva no passado tinham começado como 

reis, como Alexandre, ou patrícios, como Júlio César, mas Napoleão foi o 

“pequeno cabo” que galgou ao comando de um continente pelo seu puro talento 

pessoal. Todo homem de negócios daí em diante tinha um nome para sua ambição: 

ser − os próprios clichês o denunciam − um “Napoleão das finanças” ou “da 

indústria”. Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão, então sem 

paralelo, de um homem comum maior do que aqueles que tinham nascido para 

usar coroas. Em síntese, foi a figura com que todo homem que partisse os laços 

com a tradição podia se identificar em seus sonhos. 

 

Para os franceses ele foi também algo bem mais simples: o mais bem-sucedido 

governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas, em 

termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo das 

instituições francesas como existem hoje. Ele trouxe estabilidade e prosperidade 

a todos, exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras, 

embora até mesmo para os parentes deles tivesse trazido a glória. Sem dúvida, os 

britânicos se viam como lutadores pela causa da liberdade contra a tirania; mas 

em 1815 a maioria dos ingleses era mais pobre do que o fora em 1800, enquanto a 

maioria dos franceses era quase certamente mais rica. 

 

Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolução de 1789, o sonho de igualdade, 

liberdade e fraternidade, do povo se erguendo na sua grandiosidade para 

derrubar a opressão. Este foi um mito mais poderoso do que o dele, pois, após a 

sua queda, foi isto e não a sua memória que inspirou as revoluções do século XIX, 

inclusive em seu próprio país. 

 

(Adaptado de Eric. J. Hobsbawm. A era das revoluções − 1789-1848. 7ª ed. T 

rad. de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1989, p.93-4) 
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Segundo o autor, 

 a) a figura de Napoleão passou a exercer forte apelo no campo do imaginário, 

servindo de modelo de inaudita superação da condição social. 

 b) os franceses descartam assumir Napoleão como modelo, buscando valorizar 

tão somente a sua participação na revolução de 1789. 

 c) os parentes dos milhares de franceses mortos nas guerras napoleônicas 

relevaram a perda dos familiares em função da grande prosperidade trazida por 

Napoleão. 

 d) a Revolução de 1789 foi um mito menos relevante do que o de Napoleão, pois 

as obras deste permanecem vivas e aquela não teria sido mais que um sonho. 

 e) os méritos pessoais de Napoleão nada têm a ver com o mito que se criou em 

torno de sua figura, surgido apenas de sua trajetória casualmente vitoriosa. 

 

 

Questão 158: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

O mito napoleônico baseia-se menos nos méritos de Napoleão do que nos fatos, 

então sem paralelo, de sua carreira. Os homens que se tornaram conhecidos por 

terem abalado o mundo de forma decisiva no passado tinham começado como 

reis, como Alexandre, ou patrícios, como Júlio César, mas Napoleão foi o 

“pequeno cabo” que galgou ao comando de um continente pelo seu puro talento 

pessoal. Todo homem de negócios daí em diante tinha um nome para sua ambição: 

ser − os próprios clichês o denunciam − um “Napoleão das finanças” ou “da 

indústria”. Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão, então sem 

paralelo, de um homem comum maior do que aqueles que tinham nascido para 

usar coroas. Em síntese, foi a figura com que todo homem que partisse os laços 

com a tradição podia se identificar em seus sonhos. 
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Para os franceses ele foi também algo bem mais simples: o mais bem-sucedido 

governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas, em 

termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo das 

instituições francesas como existem hoje. Ele trouxe estabilidade e prosperidade 

a todos, exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras, 

embora até mesmo para os parentes deles tivesse trazido a glória. Sem dúvida, os 

britânicos se viam como lutadores pela causa da liberdade contra a tirania; mas 

em 1815 a maioria dos ingleses era mais pobre do que o fora em 1800, enquanto a 

maioria dos franceses era quase certamente mais rica. 

 

Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolução de 1789, o sonho de igualdade, 

liberdade e fraternidade, do povo se erguendo na sua grandiosidade para 

derrubar a opressão. Este foi um mito mais poderoso do que o dele, pois, após a 

sua queda, foi isto e não a sua memória que inspirou as revoluções do século XIX, 

inclusive em seu próprio país. 

 

(Adaptado de Eric. J. Hobsbawm. A era das revoluções − 1789-1848. 7ª ed. T 

rad. de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1989, p.93-4) 

  

Considerando-se o contexto, o segmento cujo sentido está adequadamente 

expresso em outras palavras é: 

 a) partisse os laços com a tradição = quebrasse o condão sagrado 

 b) galgou ao comando de um continente = sobrelevou o ordenamento europeu 

 c) pela causa da liberdade contra a tirania = pelo motivo da insubmissão versus 

rigorismo 

 d) os próprios clichês o denunciam = os próprios lugares-comuns o evidenciam 

 e) o mecanismo das instituições francesas = a articulação dos institutos galeses 

 

 

Questão 159: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
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Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

O mito napoleônico baseia-se menos nos méritos de Napoleão do que nos fatos, 

então sem paralelo, de sua carreira. Os homens que se tornaram conhecidos por 

terem abalado o mundo de forma decisiva no passado tinham começado como 

reis, como Alexandre, ou patrícios, como Júlio César, mas Napoleão foi o 

“pequeno cabo” que galgou ao comando de um continente pelo seu puro talento 

pessoal. Todo homem de negócios daí em diante tinha um nome para sua ambição: 

ser − os próprios clichês o denunciam − um “Napoleão das finanças” ou “da 

indústria”. Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão, então sem 

paralelo, de um homem comum maior do que aqueles que tinham nascido para 

usar coroas. Em síntese, foi a figura com que todo homem que partisse os laços 

com a tradição podia se identificar em seus sonhos. 

 

Para os franceses ele foi também algo bem mais simples: o mais bem-sucedido 

governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas, em 

termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo das 

instituições francesas como existem hoje. Ele trouxe estabilidade e prosperidade 

a todos, exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras, 

embora até mesmo para os parentes deles tivesse trazido a glória. Sem dúvida, os 

britânicos se viam como lutadores pela causa da liberdade contra a tirania; mas 

em 1815 a maioria dos ingleses era mais pobre do que o fora em 1800, enquanto a 

maioria dos franceses era quase certamente mais rica. 

 

Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolução de 1789, o sonho de igualdade, 

liberdade e fraternidade, do povo se erguendo na sua grandiosidade para 

derrubar a opressão. Este foi um mito mais poderoso do que o dele, pois, após a 

sua queda, foi isto e não a sua memória que inspirou as revoluções do século XIX, 

inclusive em seu próprio país. 
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(Adaptado de Eric. J. Hobsbawm. A era das revoluções − 1789-1848. 7ª ed. T 

rad. de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1989, p.93-4) 

  

Ele trouxe estabilidade e prosperidade a todos, exceto para os 250 mil franceses 

que não retornaram de suas guerras, embora até mesmo para os parentes deles 

tivesse trazido a glória. 

 

Sem prejuízo para o sentido e a correção, os elementos em destaque na frase 

acima podem ser substituídos, respectivamente, por: 

 a) se não − apesar de 

 b) a não ser − conquanto 

 c) aparte − não obstante 

 d) à exceção − porém 

 e) afora − contanto que 

 

 

Questão 160: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

O mito napoleônico baseia-se menos nos méritos de Napoleão do que nos fatos, 

então sem paralelo, de sua carreira. Os homens que se tornaram conhecidos por 

terem abalado o mundo de forma decisiva no passado tinham começado como 

reis, como Alexandre, ou patrícios, como Júlio César, mas Napoleão foi o 

“pequeno cabo” que galgou ao comando de um continente pelo seu puro talento 

pessoal. Todo homem de negócios daí em diante tinha um nome para sua ambição: 

ser − os próprios clichês o denunciam − um “Napoleão das finanças” ou “da 

indústria”. Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão, então sem 

paralelo, de um homem comum maior do que aqueles que tinham nascido para 
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usar coroas. Em síntese, foi a figura com que todo homem que partisse os laços 

com a tradição podia se identificar em seus sonhos. 

 

Para os franceses ele foi também algo bem mais simples: o mais bem-sucedido 

governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas, em 

termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo das 

instituições francesas como existem hoje. Ele trouxe estabilidade e prosperidade 

a todos, exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras, 

embora até mesmo para os parentes deles tivesse trazido a glória. Sem dúvida, os 

britânicos se viam como lutadores pela causa da liberdade contra a tirania; mas 

em 1815 a maioria dos ingleses era mais pobre do que o fora em 1800, enquanto a 

maioria dos franceses era quase certamente mais rica. 

 

Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolução de 1789, o sonho de igualdade, 

liberdade e fraternidade, do povo se erguendo na sua grandiosidade para 

derrubar a opressão. Este foi um mito mais poderoso do que o dele, pois, após a 

sua queda, foi isto e não a sua memória que inspirou as revoluções do século XIX, 

inclusive em seu próprio país. 

 

(Adaptado de Eric. J. Hobsbawm. A era das revoluções − 1789-1848. 7ª ed. T 

rad. de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1989, p.93-4) 

  

  

Sem dúvida, os britânicos se viam como lutadores pela causa da liberdade contra a 

tirania ... 

 

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está 

em: 

 a) Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão ... 

 b) O mito napoleônico baseia-se menos nos méritos de Napoleão ... 
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 c) ... exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras ... 

 d) Ele destruíra apenas um coisa ... 

 e) ... os próprios clichês o denunciam ... 

 

 

Questão 161: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

O mito napoleônico baseia-se menos nos méritos de Napoleão do que nos fatos, 

então sem paralelo, de sua carreira. Os homens que se tornaram conhecidos por 

terem abalado o mundo de forma decisiva no passado tinham começado como 

reis, como Alexandre, ou patrícios, como Júlio César, mas Napoleão foi o 

“pequeno cabo” que galgou ao comando de um continente pelo seu puro talento 

pessoal. Todo homem de negócios daí em diante tinha um nome para sua ambição: 

ser − os próprios clichês o denunciam − um “Napoleão das finanças” ou “da 

indústria”. Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão, então sem 

paralelo, de um homem comum maior do que aqueles que tinham nascido para 

usar coroas. Em síntese, foi a figura com que todo homem que partisse os laços 

com a tradição podia se identificar em seus sonhos. 

 

Para os franceses ele foi também algo bem mais simples: o mais bem-sucedido 

governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas, em 

termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo das 

instituições francesas como existem hoje. Ele trouxe estabilidade e prosperidade 

a todos, exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras, 

embora até mesmo para os parentes deles tivesse trazido a glória. Sem dúvida, os 

britânicos se viam como lutadores pela causa da liberdade contra a tirania; mas 

em 1815 a maioria dos ingleses era mais pobre do que o fora em 1800, enquanto a 

maioria dos franceses era quase certamente mais rica. 
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Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolução de 1789, o sonho de igualdade, 

liberdade e fraternidade, do povo se erguendo na sua grandiosidade para 

derrubar a opressão. Este foi um mito mais poderoso do que o dele, pois, após a 

sua queda, foi isto e não a sua memória que inspirou as revoluções do século XIX, 

inclusive em seu próprio país. 

 

(Adaptado de Eric. J. Hobsbawm. A era das revoluções − 1789-1848. 7ª ed. T 

rad. de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1989, p.93-4) 

  

  

... tinham nascido para usar coroas. 

Ele trouxe estabilidade e prosperidade a todos ... 

... que inspirou as revoluções do século XIX ... 

 

A substituição dos elementos sublinhados pelo pronome correspondente, com os 

necessários ajustes, tem como resultado correto, na ordem dada: 

 a) tinham nascido para as usar − Ele lhes trouxe estabilidade e prosperidade − que 

lhes inspirou 

 b) tinham nascido para lhes usar − Ele trouxe-os estabilidade e prosperidade − 

que inspirou-as 

 c) tinham nascido para usá-las − Ele lhes trouxe estabilidade e prosperidade − que 

as inspirou 

 d) tinham nascido para usá-las − Ele os trouxe estabilidade e prosperidade − que 

lhes inspirou 

 e) tinham nascido para as usar − Ele trouxe-os estabilidade e prosperidade − que 

as inspirou 

 

 

 

Questão 162: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
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Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

O mito napoleônico baseia-se menos nos méritos de Napoleão do que nos fatos, 

então sem paralelo, de sua carreira. Os homens que se tornaram conhecidos por 

terem abalado o mundo de forma decisiva no passado tinham começado como 

reis, como Alexandre, ou patrícios, como Júlio César, mas Napoleão foi o 

“pequeno cabo” que galgou ao comando de um continente pelo seu puro talento 

pessoal. Todo homem de negócios daí em diante tinha um nome para sua ambição: 

ser − os próprios clichês o denunciam − um “Napoleão das finanças” ou “da 

indústria”. Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão, então sem 

paralelo, de um homem comum maior do que aqueles que tinham nascido para 

usar coroas. Em síntese, foi a figura com que todo homem que partisse os laços 

com a tradição podia se identificar em seus sonhos. 

 

Para os franceses ele foi também algo bem mais simples: o mais bem-sucedido 

governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas, em 

termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo das 

instituições francesas como existem hoje. Ele trouxe estabilidade e prosperidade 

a todos, exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras, 

embora até mesmo para os parentes deles tivesse trazido a glória. Sem dúvida, os 

britânicos se viam como lutadores pela causa da liberdade contra a tirania; mas 

em 1815 a maioria dos ingleses era mais pobre do que o fora em 1800, enquanto a 

maioria dos franceses era quase certamente mais rica. 

 

Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolução de 1789, o sonho de igualdade, 

liberdade e fraternidade, do povo se erguendo na sua grandiosidade para 

derrubar a opressão. Este foi um mito mais poderoso do que o dele, pois, após a 

sua queda, foi isto e não a sua memória que inspirou as revoluções do século XIX, 

inclusive em seu próprio país. 
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(Adaptado de Eric. J. Hobsbawm. A era das revoluções − 1789-1848. 7ª ed. T 

rad. de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1989, p.93-4) 

  

Atente para as seguintes afirmações sobre a pontuação empregada no texto. 

 

I. Os homens que se tornaram conhecidos por terem abalado o mundo de forma 

decisiva no passado tinham começado como reis, como Alexandre, ou patrícios, 

como Júlio César ... (1º parágrafo) 

 

O segmento em destaque poderia ser isolado por vírgulas, sem prejuízo para o 

sentido e a correção. 

 

II. Para os franceses ele foi também algo bem mais simples: o mais bem-sucedido 

governante de sua longa história. (2º parágrafo) 

 

Uma vírgula poderia ser colocada imediatamente depois do termo franceses, sem 

prejuízo para a correção e a lógica. 

 

III. Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolução de 1789, o sonho de igualdade, 

liberdade e fraternidade, do povo se erguendo na sua grandiosidade para 

derrubar a opressão. (3º parágrafo) 

  

Os dois-pontos introduzem no contexto um segmento explicativo. 

 

Está correto o que se afirma em 

 a) I e II, apenas. 

 b) I, apenas. 

 c) I, II e III. 

 d) III, apenas. 

 e) II e III, apenas. 
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Questão 163: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

O mito napoleônico baseia-se menos nos méritos de Napoleão do que nos fatos, 

então sem paralelo, de sua carreira. Os homens que se tornaram conhecidos por 

terem abalado o mundo de forma decisiva no passado tinham começado como 

reis, como Alexandre, ou patrícios, como Júlio César, mas Napoleão foi o 

“pequeno cabo” que galgou ao comando de um continente pelo seu puro talento 

pessoal. Todo homem de negócios daí em diante tinha um nome para sua ambição: 

ser − os próprios clichês o denunciam − um “Napoleão das finanças” ou “da 

indústria”. Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão, então sem 

paralelo, de um homem comum maior do que aqueles que tinham nascido para 

usar coroas. Em síntese, foi a figura com que todo homem que partisse os laços 

com a tradição podia se identificar em seus sonhos. 

 

Para os franceses ele foi também algo bem mais simples: o mais bem-sucedido 

governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas, em 

termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo das 

instituições francesas como existem hoje. Ele trouxe estabilidade e prosperidade 

a todos, exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras, 

embora até mesmo para os parentes deles tivesse trazido a glória. Sem dúvida, os 

britânicos se viam como lutadores pela causa da liberdade contra a tirania; mas 

em 1815 a maioria dos ingleses era mais pobre do que o fora em 1800, enquanto a 

maioria dos franceses era quase certamente mais rica. 

 

Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolução de 1789, o sonho de igualdade, 

liberdade e fraternidade, do povo se erguendo na sua grandiosidade para 

derrubar a opressão. Este foi um mito mais poderoso do que o dele, pois, após a 
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sua queda, foi isto e não a sua memória que inspirou as revoluções do século XIX, 

inclusive em seu próprio país. 

 

(Adaptado de Eric. J. Hobsbawm. A era das revoluções − 1789-1848. 7ª ed. T 

rad. de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1989, p.93-4) 

  

Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão [...] de um homem comum 

maior do que aqueles que tinham nascido para usar coroas. 

 

Uma nova redação para a frase acima, em que se preservam a correção e a 

clareza, está em: 

 a) Os homens comuns, quando viam que um homem comum como eles era maior 

do que os nascidos para usar coroas, não tendo como não ficar excitados. 

 b) Ver os homens comuns que um homem também comum era maior do que os 

nascidos para usar coroas eram o que os deixavam excitados. 

 c) A visão de um homem comum maior do que aqueles nascidos para usar coroas, 

deixavam excitados todos os homens que eram tão comuns como ele. 

 d) Não havia homem comum que não ficasse excitado pela visão de um homem 

também comum que se tornara maior do que os nascidos para usar coroas. 

 e) À medida em que via um homem comum maior do que aqueles nascidos para 

usar coroas, todo homem comum ficava excitado com a visão que tivesse. 

 

 

Questão 164: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

O mito napoleônico baseia-se menos nos méritos de Napoleão do que nos fatos, 

então sem paralelo, de sua carreira. Os homens que se tornaram conhecidos por 

terem abalado o mundo de forma decisiva no passado tinham começado como 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

reis, como Alexandre, ou patrícios, como Júlio César, mas Napoleão foi o 

“pequeno cabo” que galgou ao comando de um continente pelo seu puro talento 

pessoal. Todo homem de negócios daí em diante tinha um nome para sua ambição: 

ser − os próprios clichês o denunciam − um “Napoleão das finanças” ou “da 

indústria”. Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão, então sem 

paralelo, de um homem comum maior do que aqueles que tinham nascido para 

usar coroas. Em síntese, foi a figura com que todo homem que partisse os laços 

com a tradição podia se identificar em seus sonhos. 

 

Para os franceses ele foi também algo bem mais simples: o mais bem-sucedido 

governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas, em 

termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo das 

instituições francesas como existem hoje. Ele trouxe estabilidade e prosperidade 

a todos, exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras, 

embora até mesmo para os parentes deles tivesse trazido a glória. Sem dúvida, os 

britânicos se viam como lutadores pela causa da liberdade contra a tirania; mas 

em 1815 a maioria dos ingleses era mais pobre do que o fora em 1800, enquanto a 

maioria dos franceses era quase certamente mais rica. 

 

Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolução de 1789, o sonho de igualdade, 

liberdade e fraternidade, do povo se erguendo na sua grandiosidade para 

derrubar a opressão. Este foi um mito mais poderoso do que o dele, pois, após a 

sua queda, foi isto e não a sua memória que inspirou as revoluções do século XIX, 

inclusive em seu próprio país. 

 

(Adaptado de Eric. J. Hobsbawm. A era das revoluções − 1789-1848. 7ª ed. T 

rad. de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1989, p.93-4) 

  

A frase em que todos os verbos estão corretamente flexionados é: 
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 a) Quem se dispor a ler a obra seminal de Hobsbawm sobre as revoluções do final 

do século XVIII à primeira metade do XIX jamais protestará contra o tempo gasto 

e o esforço despendido. 

 b) As reflexões sobre a Revolução Francesa de 1789 requerem muito cuidado 

para que não se perca de vista a complexidade que as afirmações categóricas 

tendem a desconsiderar. 

 c) Os revolucionários de 1789 talvez não prevessem, ou sequer imaginassem, o 

impacto que o movimento iniciado na França teria na história de praticamente 

toda a humanidade. 

 d) Se as pessoas não se desfazerem da imagem que cultivam de Napoleão, nunca 

deixarão de acreditar que o talento pessoal é o principal ou mesmo a único 

requisito para a obtenção do sucesso. 

 e) Quando se pensa na história universal, nada parece tão disseminado no 

imaginário popular, sobretudo no ocidente, do que as imagens que adviram da 

Revolução Francesa de 1789. 

 

 

Questão 165: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as 

canções Domingo no parque e Alegria, Alegria, no Festival da TV Record, logo 

houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa 

cinematográfica: repletas de cortes, justaposições e flashbacks. Tal suposição 

seria confirmada pelo próprio Caetano quando declarou que fora “mais 

influenciado por Godard e Glauber do que pelos Beatles ou Dylan”. Em 1967, no 

Brasil, o cinema era o que havia de mais intenso e revolucionário, superando o 

próprio teatro, cuja inquietação tinha incentivado os cineastas a iniciar o 

movimento que ficou conhecido como Cinema Novo. 
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O Cinema Novo nasceu na virada da década de 1950 para a de 1960, sobre as 

cinzas dos estúdios Vera Cruz (empresa paulista que faliu em 1957 depois de 

produzir dezoito filmes). “Nossa geração sabe o que quer”, dizia o baiano Glauber 

Rocha já em 1963. Inspirado por Rio 40 graus e por Vidas secas, que Nelson 

Pereira dos Santos lançara em 1954 e 1963, Glauber Rocha transformaria, com 

Deus e o diabo na terra do sol, a história do cinema no Brasil. Dois anos depois, o 

cineasta lançou Terra em Transe, que talvez tenha marcado o auge do Cinema 

Novo, além de ter sido uma das fontes de inspiração do Tropicalismo. 

 

A ponte entre Cinema Novo e Tropicalismo ficaria mais evidente com o 

lançamento, em 1969, de Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Ao fazer o 

filme, Joaquim Pedro esforçou-se por torná-lo um produto afinado com a cultura 

de massa. “A proposição de consumo de massa no Brasil é algo novo. A grande 

audiência de TV entre nós é um fenômeno novo. É uma posição avançada para o 

cineasta tentar ocupar um lugar dentro dessa situação”, disse ele. 

 

Incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, o Cinema Novo deu 

os seus últimos suspiros em fins da década de 1970 − período que marcou o auge 

das potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil. 

 

(Adaptado de Eduardo Bueno. Brasil: uma história. Ed. Leya, 2010. p. 408) 

  

Depreende-se corretamente do texto: 

 a) A estética do Cinema Novo, que marcou época no Brasil, contribuiu para que 

surgisse, na cena musical, o movimento conhecido como Tropicalismo. 

 b) Embora o Cinema Novo não tenha conseguido atingir suas metas comerciais, a 

qualidade estética de suas obras era superior à das obras produzidas pelo cinema 

comercial. 

 c) A ampliação da televisão no Brasil, cuja audiência foi sempre maior do que a do 

cinema, teve papel determinante na derrocada do Cinema Novo. 
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 d) Como seus integrantes estavam comprometidos com os problemas sociais e 

políticos do país, o Cinema Novo suscitou polêmicas que levaram à volta da 

censura. 

 e) O Tropicalismo, movimento liderado por dissidentes do Cinema Novo, se 

desenvolveu concomitantemente à decadência do teatro nacional. 

 

 

Questão 166: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as 

canções Domingo no parque e Alegria, Alegria, no Festival da TV Record, logo 

houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa 

cinematográfica: repletas de cortes, justaposições e flashbacks. Tal suposição 

seria confirmada pelo próprio Caetano quando declarou que fora “mais 

influenciado por Godard e Glauber do que pelos Beatles ou Dylan”. Em 1967, no 

Brasil, o cinema era o que havia de mais intenso e revolucionário, superando o 

próprio teatro, cuja inquietação tinha incentivado os cineastas a iniciar o 

movimento que ficou conhecido como Cinema Novo. 

 

O Cinema Novo nasceu na virada da década de 1950 para a de 1960, sobre as 

cinzas dos estúdios Vera Cruz (empresa paulista que faliu em 1957 depois de 

produzir dezoito filmes). “Nossa geração sabe o que quer”, dizia o baiano Glauber 

Rocha já em 1963. Inspirado por Rio 40 graus e por Vidas secas, que Nelson 

Pereira dos Santos lançara em 1954 e 1963, Glauber Rocha transformaria, com 

Deus e o diabo na terra do sol, a história do cinema no Brasil. Dois anos depois, o 

cineasta lançou Terra em Transe, que talvez tenha marcado o auge do Cinema 

Novo, além de ter sido uma das fontes de inspiração do Tropicalismo. 
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A ponte entre Cinema Novo e Tropicalismo ficaria mais evidente com o 

lançamento, em 1969, de Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Ao fazer o 

filme, Joaquim Pedro esforçou-se por torná-lo um produto afinado com a cultura 

de massa. “A proposição de consumo de massa no Brasil é algo novo. A grande 

audiência de TV entre nós é um fenômeno novo. É uma posição avançada para o 

cineasta tentar ocupar um lugar dentro dessa situação”, disse ele. 

 

Incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, o Cinema Novo deu 

os seus últimos suspiros em fins da década de 1970 − período que marcou o auge 

das potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil. 

 

(Adaptado de Eduardo Bueno. Brasil: uma história. Ed. Leya, 2010. p. 408) 

  

Em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as 

canções Domingo no parque e Alegria, Alegria, no Festival da TV Record, logo 

houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa 

cinematográfica ... 

 

Transpondo-se a primeira das frases grifadas acima para a voz passiva e a segunda 

para a voz ativa, as formas verbais resultantes serão, respectivamente: 

 a) se apresentaram − influencia 

 b) foi apresentado − se influenciaram 

 c) eram apresentadas − influenciou 

 d) foram apresentadas − influenciava 

 e) são apresentadas − influenciou 

 

 

Questão 167: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 
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Em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as 

canções Domingo no parque e Alegria, Alegria, no Festival da TV Record, logo 

houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa 

cinematográfica: repletas de cortes, justaposições e flashbacks. Tal suposição 

seria confirmada pelo próprio Caetano quando declarou que fora “mais 

influenciado por Godard e Glauber do que pelos Beatles ou Dylan”. Em 1967, no 

Brasil, o cinema era o que havia de mais intenso e revolucionário, superando o 

próprio teatro, cuja inquietação tinha incentivado os cineastas a iniciar o 

movimento que ficou conhecido como Cinema Novo. 

 

O Cinema Novo nasceu na virada da década de 1950 para a de 1960, sobre as 

cinzas dos estúdios Vera Cruz (empresa paulista que faliu em 1957 depois de 

produzir dezoito filmes). “Nossa geração sabe o que quer”, dizia o baiano Glauber 

Rocha já em 1963. Inspirado por Rio 40 graus e por Vidas secas, que Nelson 

Pereira dos Santos lançara em 1954 e 1963, Glauber Rocha transformaria, com 

Deus e o diabo na terra do sol, a história do cinema no Brasil. Dois anos depois, o 

cineasta lançou Terra em Transe, que talvez tenha marcado o auge do Cinema 

Novo, além de ter sido uma das fontes de inspiração do Tropicalismo. 

 

A ponte entre Cinema Novo e Tropicalismo ficaria mais evidente com o 

lançamento, em 1969, de Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Ao fazer o 

filme, Joaquim Pedro esforçou-se por torná-lo um produto afinado com a cultura 

de massa. “A proposição de consumo de massa no Brasil é algo novo. A grande 

audiência de TV entre nós é um fenômeno novo. É uma posição avançada para o 

cineasta tentar ocupar um lugar dentro dessa situação”, disse ele. 

 

Incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, o Cinema Novo deu 

os seus últimos suspiros em fins da década de 1970 − período que marcou o auge 

das potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil. 

 

(Adaptado de Eduardo Bueno. Brasil: uma história. Ed. Leya, 2010. p. 408) 
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... Glauber Rocha transformaria, com Deus e o Diabo na terra do sol, a história do 

cinema no Brasil. 

 

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está 

empregado em: 

 a) A ponte entre Cinema Novo e Tropicalismo ficaria mais evidente ... 

 b) O Cinema Novo nasceu na virada da década de 1950 para a de 1960 ... 

 c) Dois anos depois, o cineasta lançou Terra em transe ... 

 d) A grande audiência de TV entre nós é um fenômeno novo. 

 e) ... empresa paulista que faliu em 1957 ... 

 

 

Questão 168: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as 

canções Domingo no parque e Alegria, Alegria, no Festival da TV Record, logo 

houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa 

cinematográfica: repletas de cortes, justaposições e flashbacks. Tal suposição 

seria confirmada pelo próprio Caetano quando declarou que fora “mais 

influenciado por Godard e Glauber do que pelos Beatles ou Dylan”. Em 1967, no 

Brasil, o cinema era o que havia de mais intenso e revolucionário, superando o 

próprio teatro, cuja inquietação tinha incentivado os cineastas a iniciar o 

movimento que ficou conhecido como Cinema Novo. 

 

O Cinema Novo nasceu na virada da década de 1950 para a de 1960, sobre as 

cinzas dos estúdios Vera Cruz (empresa paulista que faliu em 1957 depois de 

produzir dezoito filmes). “Nossa geração sabe o que quer”, dizia o baiano Glauber 

Rocha já em 1963. Inspirado por Rio 40 graus e por Vidas secas, que Nelson 
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Pereira dos Santos lançara em 1954 e 1963, Glauber Rocha transformaria, com 

Deus e o diabo na terra do sol, a história do cinema no Brasil. Dois anos depois, o 

cineasta lançou Terra em Transe, que talvez tenha marcado o auge do Cinema 

Novo, além de ter sido uma das fontes de inspiração do Tropicalismo. 

 

A ponte entre Cinema Novo e Tropicalismo ficaria mais evidente com o 

lançamento, em 1969, de Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Ao fazer o 

filme, Joaquim Pedro esforçou-se por torná-lo um produto afinado com a cultura 

de massa. “A proposição de consumo de massa no Brasil é algo novo. A grande 

audiência de TV entre nós é um fenômeno novo. É uma posição avançada para o 

cineasta tentar ocupar um lugar dentro dessa situação”, disse ele. 

 

Incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, o Cinema Novo deu 

os seus últimos suspiros em fins da década de 1970 − período que marcou o auge 

das potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil. 

 

(Adaptado de Eduardo Bueno. Brasil: uma história. Ed. Leya, 2010. p. 408) 

  

As normas de concordância estão plenamente respeitadas na frase: 

 a) Cada um dos filmes dirigidos por Glauber Rocha apresentavam um caráter 

revolucionário único. 

 b) A maioria dos integrantes do movimento conhecido como Cinema Novo estava 

profundamente interessada nos problemas sociais do país. 

 c) Muitas expressões artísticas, como o neorrealismo italiano, contribuiu para o 

desenvolvimento do Cinema Novo. 

 d) A maior parte dos cineastas envolvidos com o Cinema Novo integravam um 

grupo que tentavam novos caminhos para o cinema nacional. 

 e) O Tropicalismo, em que Caetano Veloso e Gilberto Gil se projetou, e o Cinema 

Novo, cujo principal expoente foi Glauber Rocha, se configura como movimentos 

artísticos expressivos no século XX. 
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Questão 169: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto:  

Atenção: A questão de número refere-se ao texto seguinte. 

 

Fotografias 

 

Toda fotografia é um portal aberto para outra dimensão: o passado. A câmara 

fotográfica é uma verdadeira máquina do tempo, transformando o que é naquilo 

que já não é mais, porque o que temos diante dos olhos é transmudado 

imediatamente em passado no momento do clique. Costumamos dizer que a 

fotografia congela o tempo, preservando um momento passageiro para toda a 

eternidade, e isso não deixa de ser verdade. Todavia, existe algo que descongela 

essa imagem: nosso olhar. Em francês, imagem e magia contêm as mesmas cinco 

letras: image e magie. Toda imagem é magia, e nosso olhar é a varinha de condão 

que descongela o instante aprisionado nas geleiras eternas do tempo fotográfico. 

 

Toda fotografia é uma espécie de espelho da Alice do País das Maravilhas, e cada 

pessoa que mergulha nesse espelho de papel sai numa dimensão diferente e 

vivencia experiências diversas, pois o lado de lá é como o albergue espanhol do 

ditado: cada um só encontra nele o que trouxe consigo. Além disso, o significado 

de uma imagem muda com o passar do tempo, até para o mesmo observador. 

 

Variam, também, os níveis de percepção de uma fotografia. Isso ocorre, na 

verdade, com todas as artes: um músico, por exemplo, é capaz de perceber 

dimensões sonoras inteiramente insuspeitas para os leigos. Da mesma forma, um 

fotógrafo profissional lê as imagens fotográficas de modo diferente daqueles que 

desconhecem a sintaxe da fotografia, a “escrita da luz”. Mas é difícil imaginar 

alguém que seja insensível à magia de uma foto. 
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(Adaptado de Pedro Vasquez, em Por trás daquela foto. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010) 

  

O segmento do texto que ressalta a ação mesma da percepção de uma foto é: 

 a)  A câmara fotográfica é uma verdadeira máquina do tempo. 

 b)  a fotografia congela o tempo. 

 c)  nosso olhar é a varinha de condão que descongela o instante aprisionado. 

 d)  o significado de uma imagem muda com o passar do tempo. 

 e)  Mas é difícil imaginar alguém que seja insensível à magia de uma foto. 

Questão 170: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto:  

Atenção: A questão de número refere-se ao texto seguinte. 

 

Fotografias 

 

Toda fotografia é um portal aberto para outra dimensão: o passado. A câmara 

fotográfica é uma verdadeira máquina do tempo, transformando o que é naquilo 

que já não é mais, porque o que temos diante dos olhos é transmudado 

imediatamente em passado no momento do clique. Costumamos dizer que a 

fotografia congela o tempo, preservando um momento passageiro para toda a 

eternidade, e isso não deixa de ser verdade. Todavia, existe algo que descongela 

essa imagem: nosso olhar. Em francês, imagem e magia contêm as mesmas cinco 

letras: image e magie. Toda imagem é magia, e nosso olhar é a varinha de condão 

que descongela o instante aprisionado nas geleiras eternas do tempo fotográfico. 

 

Toda fotografia é uma espécie de espelho da Alice do País das Maravilhas, e cada 

pessoa que mergulha nesse espelho de papel sai numa dimensão diferente e 

vivencia experiências diversas, pois o lado de lá é como o albergue espanhol do 

ditado: cada um só encontra nele o que trouxe consigo. Além disso, o significado 

de uma imagem muda com o passar do tempo, até para o mesmo observador. 
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Variam, também, os níveis de percepção de uma fotografia. Isso ocorre, na 

verdade, com todas as artes: um músico, por exemplo, é capaz de perceber 

dimensões sonoras inteiramente insuspeitas para os leigos. Da mesma forma, um 

fotógrafo profissional lê as imagens fotográficas de modo diferente daqueles que 

desconhecem a sintaxe da fotografia, a “escrita da luz”. Mas é difícil imaginar 

alguém que seja insensível à magia de uma foto. 

 

(Adaptado de Pedro Vasquez, em Por trás daquela foto. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010) 

  

No contexto do último parágrafo, a referência aos vários níveis de percepção de 

uma fotografia remete 

 a)  à diversidade das qualidades intrínsecas de uma foto. 

 b)  às diferenças de qualificação do olhar dos observadores. 

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

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

 e)  aos vários tempos que cada fotografia representa em si mesma. 

 

 

Questão 171: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto:  

Atenção: A questão de número refere-se ao texto seguinte. 

 

Fotografias 

 

Toda fotografia é um portal aberto para outra dimensão: o passado. A câmara 

fotográfica é uma verdadeira máquina do tempo, transformando o que é naquilo 

que já não é mais, porque o que temos diante dos olhos é transmudado 

imediatamente em passado no momento do clique. Costumamos dizer que a 

fotografia congela o tempo, preservando um momento passageiro para toda a 

eternidade, e isso não deixa de ser verdade. Todavia, existe algo que descongela 
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essa imagem: nosso olhar. Em francês, imagem e magia contêm as mesmas cinco 

letras: image e magie. Toda imagem é magia, e nosso olhar é a varinha de condão 

que descongela o instante aprisionado nas geleiras eternas do tempo fotográfico. 

 

Toda fotografia é uma espécie de espelho da Alice do País das Maravilhas, e cada 

pessoa que mergulha nesse espelho de papel sai numa dimensão diferente e 

vivencia experiências diversas, pois o lado de lá é como o albergue espanhol do 

ditado: cada um só encontra nele o que trouxe consigo. Além disso, o significado 

de uma imagem muda com o passar do tempo, até para o mesmo observador. 

 

Variam, também, os níveis de percepção de uma fotografia. Isso ocorre, na 

verdade, com todas as artes: um músico, por exemplo, é capaz de perceber 

dimensões sonoras inteiramente insuspeitas para os leigos. Da mesma forma, um 

fotógrafo profissional lê as imagens fotográficas de modo diferente daqueles que 

desconhecem a sintaxe da fotografia, a “escrita da luz”. Mas é difícil imaginar 

alguém que seja insensível à magia de uma foto. 

 

(Adaptado de Pedro Vasquez, em Por trás daquela foto. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010) 

  

Atente para as seguintes afirmações: 

 

I. Ao dizer, no primeiro parágrafo, que a fotografia congela o tempo, o autor 

defende a ideia de que a realidade apreendida numa foto já não pertence a tempo 

algum. 

 

II. No segundo parágrafo, a menção ao ditado sobre o albergue espanhol tem por 

finalidade sugerir que o olhar do observador não interfere no sentido próprio e 

particular de uma foto. 
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III. Um fotógrafo profissional, conforme sugere o terceiro parágrafo, vê não 

apenas uma foto, mas os recursos de uma linguagem específica nela fixados. 

 

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

 a)  I e II. 

 b)  II e III. 

 c)  I. 

 d)  II. 

 e)  III. 

 

 

Questão 172: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto:  

Atenção: A questão de número refere-se ao texto seguinte. 

 

Fotografias 

 

Toda fotografia é um portal aberto para outra dimensão: o passado. A câmara 

fotográfica é uma verdadeira máquina do tempo, transformando o que é naquilo 

que já não é mais, porque o que temos diante dos olhos é transmudado 

imediatamente em passado no momento do clique. Costumamos dizer que a 

fotografia congela o tempo, preservando um momento passageiro para toda a 

eternidade, e isso não deixa de ser verdade. Todavia, existe algo que descongela 

essa imagem: nosso olhar. Em francês, imagem e magia contêm as mesmas cinco 

letras: image e magie. Toda imagem é magia, e nosso olhar é a varinha de condão 

que descongela o instante aprisionado nas geleiras eternas do tempo fotográfico. 

 

Toda fotografia é uma espécie de espelho da Alice do País das Maravilhas, e cada 

pessoa que mergulha nesse espelho de papel sai numa dimensão diferente e 

vivencia experiências diversas, pois o lado de lá é como o albergue espanhol do 
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ditado: cada um só encontra nele o que trouxe consigo. Além disso, o significado 

de uma imagem muda com o passar do tempo, até para o mesmo observador. 

 

Variam, também, os níveis de percepção de uma fotografia. Isso ocorre, na 

verdade, com todas as artes: um músico, por exemplo, é capaz de perceber 

dimensões sonoras inteiramente insuspeitas para os leigos. Da mesma forma, um 

fotógrafo profissional lê as imagens fotográficas de modo diferente daqueles que 

desconhecem a sintaxe da fotografia, a “escrita da luz”. Mas é difícil imaginar 

alguém que seja insensível à magia de uma foto. 

 

(Adaptado de Pedro Vasquez, em Por trás daquela foto. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010) 

  

  

No contexto do primeiro parágrafo, o segmento Todavia, existe algo que 

descongela essa imagem pode ser substituído, sem prejuízo para a correção e a 

coerência do texto, por: 

 a)  Tendo isso em vista, há que se descongelar essa imagem. 

 b)  Ainda assim, há mais que uma imagem descongelada. 

 c)  Apesar de tudo, essa imagem descongela algo. 

 d)  Há, não obstante, o que faz essa imagem descongelar. 

 e)  Há algo, outrossim, que essa imagem descongelará. 

Questão 173: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto:  

Atenção: A questão de número refere-se ao texto seguinte. 

 

Fotografias 

 

Toda fotografia é um portal aberto para outra dimensão: o passado. A câmara 

fotográfica é uma verdadeira máquina do tempo, transformando o que é naquilo 

que já não é mais, porque o que temos diante dos olhos é transmudado 
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imediatamente em passado no momento do clique. Costumamos dizer que a 

fotografia congela o tempo, preservando um momento passageiro para toda a 

eternidade, e isso não deixa de ser verdade. Todavia, existe algo que descongela 

essa imagem: nosso olhar. Em francês, imagem e magia contêm as mesmas cinco 

letras: image e magie. Toda imagem é magia, e nosso olhar é a varinha de condão 

que descongela o instante aprisionado nas geleiras eternas do tempo fotográfico. 

 

Toda fotografia é uma espécie de espelho da Alice do País das Maravilhas, e cada 

pessoa que mergulha nesse espelho de papel sai numa dimensão diferente e 

vivencia experiências diversas, pois o lado de lá é como o albergue espanhol do 

ditado: cada um só encontra nele o que trouxe consigo. Além disso, o significado 

de uma imagem muda com o passar do tempo, até para o mesmo observador. 

 

Variam, também, os níveis de percepção de uma fotografia. Isso ocorre, na 

verdade, com todas as artes: um músico, por exemplo, é capaz de perceber 

dimensões sonoras inteiramente insuspeitas para os leigos. Da mesma forma, um 

fotógrafo profissional lê as imagens fotográficas de modo diferente daqueles que 

desconhecem a sintaxe da fotografia, a “escrita da luz”. Mas é difícil imaginar 

alguém que seja insensível à magia de uma foto. 

 

(Adaptado de Pedro Vasquez, em Por trás daquela foto. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010) 

  

O verbo indicado entre parênteses deverá ser flexionado no plural para 

preencher corretamente a lacuna da frase: 

 a)  Nem todos discriminam, numa foto, os predicados mágicos que a ela se ...... 

(atribuir) nesse texto. 

 b)  Os tempos que ...... (documentar) uma simples foto, aparentemente congelada, 

são complexos e estimulantes. 

 c)  A associação entre músicos e fotógrafos profissionais ...... (remeter) às 

especificidades de cada tipo de sintaxe. 
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 d)  A poucos ...... (costumar) ocorrer que as fotografias podem enfeixar admiráveis 

atributos estéticos, como obras de arte que são. 

 e)  Imaginem-se os sustos que não ...... (ter) causado aos nativos de tribos remotas 

a visão de seus rostos fotografados! 

  

 

 

Questão 174: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2013 

Assunto:  

Atenção: O texto abaixo refere-se à questão. 

 

Toda crítica envolve uma militância, alertou o teórico francês Christian Metz em 

A significação do cinema. Toda crítica esconde camadas de subjetividade por 

baixo do seu manto solene de objetividade. De quando em quando, todo crítico é 

acometido por algum tipo de cegueira analítica: ora são afetos e relações pessoais 

que podem flexibilizar o rigor dos textos, ora são idealizações materializadas em 

artistas que se tornam a mais fiel tradução da própria militância. 

 

O fato é que amo a crítica. Trabalhei durante muitos anos no jornalismo cultural e, 

por quase uma década, chefiei uma equipe de críticos atuando nas mais diferentes 

manifestações artísticas. Acredito piamente que o processo da arte só se realiza 

em sua plenitude no olhar erudito do crítico, que vai contextualizar determinada 

obra na história da humanidade, deslindando preciosidades estéticas, temáticas e 

filosóficas que, em muitos casos, passam despercebidas até mesmo para os 

próprios criadores. 

 

Acho sinceramente que a crítica é um espaço de resistência fundamental nessa 

massacrante indústria cultural que tanto nos sufoca. Por mais que admire e 

respeite quem a exerce, nunca me arrisquei por esse caminho, com exceção de um 

breve período em minha juventude. Há diferentes tipos de crítico, mas sempre me 
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interessei por aqueles que enveredam pelo ensaísmo. Não gosto, porém, de textos 

que transbordam de tanto entusiasmo diante de uma "obra-prima" nem dos 

cruelmente destrutivos, sem um único aceno de generosidade. Vale a advertência 

de Robert Bresson: "Não há louvação ou crítica demolidora que não parta de um 

equívoco". 

 

(Evaldo Mocarzel. Bravo!, 187, março de 2013, p. 35, excerto) 

  

O texto constitui 

 a) opinião crítica a respeito do importante trabalho exercido por alguns 

jornalistas na área das manifestações artísticas, especialmente na área relativa ao 

cinema. 

 b) exposição de ideias de cunho pessoal a respeito da função da crítica, 

amparadas em nomes reconhecidos, inclusive com emissão de juízos de valor, 

marcados pelo emprego da 1ª pessoa. 

 c) relato memorialista, marcado pela subjetividade da 1ª pessoa, sobre uma das 

atividades mais sujeitas a críticas desfavoráveis, como a de produção de filmes. 

 d) reprodução de parâmetros para a análise crítica a partir de opiniões de 

especialistas citados, com intenção pedagógica de defender a atuação de 

jornalistas nessa função específica. 

 e) valorização do trabalho desenvolvido no jornalismo pelo crítico de arte, com 

apoio de citações que justificam as afirmativas indiscutíveis, defendidas em 1ª 

pessoa. 

 

 

Questão 175: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2013 

Assunto:  

Atenção: O texto abaixo refere-se à questão. 
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Toda crítica envolve uma militância, alertou o teórico francês Christian Metz em 

A significação do cinema. Toda crítica esconde camadas de subjetividade por 

baixo do seu manto solene de objetividade. De quando em quando, todo crítico é 

acometido por algum tipo de cegueira analítica: ora são afetos e relações pessoais 

que podem flexibilizar o rigor dos textos, ora são idealizações materializadas em 

artistas que se tornam a mais fiel tradução da própria militância. 

 

O fato é que amo a crítica. Trabalhei durante muitos anos no jornalismo cultural e, 

por quase uma década, chefiei uma equipe de críticos atuando nas mais diferentes 

manifestações artísticas. Acredito piamente que o processo da arte só se realiza 

em sua plenitude no olhar erudito do crítico, que vai contextualizar determinada 

obra na história da humanidade, deslindando preciosidades estéticas, temáticas e 

filosóficas que, em muitos casos, passam despercebidas até mesmo para os 

próprios criadores. 

 

Acho sinceramente que a crítica é um espaço de resistência fundamental nessa 

massacrante indústria cultural que tanto nos sufoca. Por mais que admire e 

respeite quem a exerce, nunca me arrisquei por esse caminho, com exceção de um 

breve período em minha juventude. Há diferentes tipos de crítico, mas sempre me 

interessei por aqueles que enveredam pelo ensaísmo. Não gosto, porém, de textos 

que transbordam de tanto entusiasmo diante de uma "obra-prima" nem dos 

cruelmente destrutivos, sem um único aceno de generosidade. Vale a advertência 

de Robert Bresson: "Não há louvação ou crítica demolidora que não parta de um 

equívoco". 

 

(Evaldo Mocarzel. Bravo!, 187, março de 2013, p. 35, excerto) 

  

Vale a advertência de Robert Bresson: "Não há louvação ou crítica demolidora 

que não parta de um equívoco". 

 

Com a transcrição da advertência acima, o autor 
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 a) retoma, apoiando-se em manifestação alheia, sua crença de que o processo da 

arte só se realiza em sua plenitude no olhar erudito do crítico, olhar esse que 

afasta as possibilidades de engano na avaliação da produção artística. 

 b) se propõe a desvalorizar quaisquer observações críticas a respeito de obras no 

ramo das manifestações artísticas, porque a crítica esconde camadas de 

subjetividade por baixo do seu manto solene de objetividade. 

 c) censura as observações críticas que se baseiam nas impressões subjetivas de 

quem as emite, a partir da constatação de que, evidentemente, toda crítica 

exprime a mais fiel tradução da própria militância. 

 d) reafirma a importância de seu próprio trabalho de crítico em que sempre 

considerou seus afetos e relações pessoais, assinalando, no entanto, que a crítica 

deve procurar envolver-se no manto solene de objetividade. 

 e) explora novamente, na conclusão do texto, o sentido da afirmativa de que ora 

são afetos e relações pessoais que podem flexibilizar o rigor dos textos, ora são 

idealizações materializadas em artistas que se tornam a mais fiel tradução da 

própria militância. 

 

 

Questão 176: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto:  

Atenção: Leia o texto abaixo para responder à questão. 

  

A competência do escritor 

  

O grande ficcionista russo Anton Tchékhov tinha posições bastante maduras 

sobre a função essencial de um escritor. Numa das cartas que escreveu a um 

amigo, dizia, em síntese, que, ao exigirmos do artista uma atitude consciente em 

relação ao seu trabalho, costumamos confundir dois conceitos: a solução do 

problema de que ele trata e a colocação correta desse problema, pela qual se 

esclarecem quais são as questões nele implicadas. Apenas o segundo conceito é 

obrigatório para o artista. Há nisso alguma semelhança com o julgamento de um 
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tribunal: as partes envolvidas devem colocar as questões corretamente, e que os 

jurados resolvam, cada um à sua maneira. 

  

O grande escritor russo formula aqui uma proposição cuja prática exemplar 

representa-se, entre nós, na obra madura de Machado de Assis. Também este 

parece adotar a tese de que mais vale formular bem uma questão do que tentar de 

qualquer modo sua solução. Quem lê os contos e romances maduros de Machado 

de Assis fica com a sensação de que cabe a ele, como leitor, o juízo de valor final a 

ser aplicado à forma de pensar e de agir das personagens. 

  

(Juracy Colombo, inédito) 

  

Anton Tchékhov tinha a convicção de que a função de um escritor, ao focalizar em 

sua obra uma questão relevante, deve ser a de 

 a)  representá-la de tal modo que o problema pareça ser muito mais simples do 

que efetivamente é. 

 b)  buscar resolvê-la parcialmente, de modo a sugerir qual seria o caminho da 

solução definitiva. 

 c)  mostrar que desconhece sua solução, embora de fato ele já a tenha encontrado 

por si mesmo. 

 d)  preocupar-se antes com a clareza de sua apresentação do que com a forma de 

solucioná-la. 

 e)  simular que busca resolvê-la, só para deixar claro que o caminho da solução 

pode ser enganoso. 

 

 

Questão 177: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto:  

Atenção: Leia o texto abaixo para responder à questão. 

  

A competência do escritor 
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O grande ficcionista russo Anton Tchékhov tinha posições bastante maduras 

sobre a função essencial de um escritor. Numa das cartas que escreveu a um 

amigo, dizia, em síntese, que, ao exigirmos do artista uma atitude consciente em 

relação ao seu trabalho, costumamos confundir dois conceitos: a solução do 

problema de que ele trata e a colocação correta desse problema, pela qual se 

esclarecem quais são as questões nele implicadas. Apenas o segundo conceito é 

obrigatório para o artista. Há nisso alguma semelhança com o julgamento de um 

tribunal: as partes envolvidas devem colocar as questões corretamente, e que os 

jurados resolvam, cada um à sua maneira. 

  

O grande escritor russo formula aqui uma proposição cuja prática exemplar 

representa-se, entre nós, na obra madura de Machado de Assis. Também este 

parece adotar a tese de que mais vale formular bem uma questão do que tentar de 

qualquer modo sua solução. Quem lê os contos e romances maduros de Machado 

de Assis fica com a sensação de que cabe a ele, como leitor, o juízo de valor final a 

ser aplicado à forma de pensar e de agir das personagens. 

  

(Juracy Colombo, inédito) 

  

Atente para as seguintes afirmações: 

  

I. A semelhança apontada no texto entre a função do escritor e o julgamento de 

um tribunal é que, em ambas as competências, o importante não é o resultado 

final, mas o esforço desenvolvido no rito acusatório. 

  

II. Aos leitores de Machado de Assis caberia antes a função de julgar a solução 

encontrada pelo escritor do que chegar a discutir os aspectos problemáticos da 

questão levantada. 
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III. A semelhança apontada entre Tchékhov e Machado de Assis está no fato de 

que nas obras de ambos os escritores o que se valoriza é o discernimento do 

problema, e não a via de sua superação. 

  

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

 a)  I. 

 b)  II e III. 

 c)  III. 

 d)  II. 

 e)  I e II. 

 

Questão 178: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto:  

Atenção: Leia o texto abaixo para responder à questão. 

  

[Civilização e sofrimento] 

  

É uma afirmação corrente que boa parte da culpa dos sofrimentos humanos vem 

do que é chamado de nossa civilização. Seríamos bem mais felizes se a 

abandonássemos e retrocedêssemos a condições primitivas, satisfazendo nossos 

instintos básicos. Tal asserção me parece espantosa, porque é fato estabelecido – 

como quer que se defina o conceito de civilização – que tudo aquilo com que nos 

protegemos da ameaça das fontes do sofrer é parte da civilização. 

  

Como é que tantas pessoas chegaram a partilhar esse ponto de vista de 

surpreendente hostilidade à civilização? Acho que uma profunda insatisfação com 

o estado civilizacional existente preparou o solo no qual, em determinadas 

ocasiões históricas, formou-se essa condenação. 

  

(Adaptado de: FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Trad. Paulo César de 

Souza. São Paulo: Penguin & Companhia das Letras, 2011, p. 31) 
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Explora-se, no texto, uma flagrante contradição, expressa formalmente no 

seguinte enunciado: 

 a)  Muitas pessoas revelam uma posição inteiramente hostil aos princípios da 

civilização. 

 b)  Destinada a nos proteger dos sofrimentos, a civilização é por vezes inculpada 

do nosso sofrer. 

 c)  Em determinadas situações históricas, há quem se insurja contra o estado 

civilizacional. 

 d)  Acredita-se que a satisfação dos instintos primitivos nos tornaria mais felizes. 

 e)  Para muitos, o retorno a condições mais primitivas seria preferível ao estágio 

atual da civilização. 

 

 

Questão 179: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  

Há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, cuja percepção é 

necessária ao entendimento do passado e do presente da região. É um fenômeno 

demográfico e cultural de longa duração que acompanha os primeiros duzentos 

anos da ocupação europeia e que irá resultar, em meados do século XVIII, numa 

realidade etnográfica substancialmente distinta da que havia sido observada 

pelos primeiros exploradores quinhentistas. 

 

Trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e 

da sua substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos 

dos afluentes para a calha amazônica pelos agentes da colonização. 

Desaparecimento, em sentido étnico, é o termo adequado, e ver-se-á mais adiante 

de que forma ele se deu. Neste processo de despovoamento maciço e 

repovoamento parcial, dois aspectos devem ser assinalados: a.) o 

desaparecimento dos padrões adaptativos (demográficos, organizacionais e 

ergológicos) da população original, que não chegam a se reconstituir, a não ser 
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parcialmente, quando do povoamento induzido pelo colonizador; neste segundo 

momento ocorre b.) a formação de um estrato que chamaremos neo-indígena, 

inserido na sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela 

aculturação intertribal e interétnica. 

 

Obs.: ergológico: relativo à ergologia, ramo da etnologia que estuda a cultura 

material. (PORRO, Antônio. História indígena do alto e médio Amazonas: séculos 

XVI a XVIII. In: CUNHA, Manuela C. (org). História dos índios no Brasil. 2. ed. São 

Paulo, Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; FAPESP,1998, p. 

175) 

 

Entende-se corretamente do trecho acima transcrito: 

 a)  Os exploradores quinhentistas e dos duzentos anos de vivência na região 

amazônica não foram competentes ao pesquisar o passado indígena, o que 

determinou graves equívocos na ocupação europeia. 

 b)  A existência de um fenômeno demográfico e cultural que se desenvolveu de 

especial modo estendido, no tempo e no espaço, provocou mudanças relevantes 

no processo inicial de ocupação europeia na Amazônia. 

 c)  A migração de certas nações indígenas que habitavam ao longo do rio 

Amazonas, em busca de melhores condições de sobrevivência, foi concomitante à 

migração de outros grupos para esse mesmo espaço. 

 d)  Em processo determinado pelo decurso da colonização, desapareceram 

nações indígenas que viviam ao longo do rio Amazonas e outros grupos de 

autóctones foram formados, em ato e efeito de aculturação. 

 e)  O desaparecimento, em sentido étnico, caracteriza-se por despovoamento em 

larga escala e sucessivo e imediato repovoamento, este em patente escala bem 

menor do que se teve no povoamento primeiro. 

 

 

Questão 180: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  
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Há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, cuja percepção é 

necessária ao entendimento do passado e do presente da região. É um fenômeno 

demográfico e cultural de longa duração que acompanha os primeiros duzentos 

anos da ocupação europeia e que irá resultar, em meados do século XVIII, numa 

realidade etnográfica substancialmente distinta da que havia sido observada 

pelos primeiros exploradores quinhentistas. 

 

Trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e 

da sua substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos 

dos afluentes para a calha amazônica pelos agentes da colonização. 

Desaparecimento, em sentido étnico, é o termo adequado, e ver-se-á mais adiante 

de que forma ele se deu. Neste processo de despovoamento maciço e 

repovoamento parcial, dois aspectos devem ser assinalados: a.) o 

desaparecimento dos padrões adaptativos (demográficos, organizacionais e 

ergológicos) da população original, que não chegam a se reconstituir, a não ser 

parcialmente, quando do povoamento induzido pelo colonizador; neste segundo 

momento ocorre b.) a formação de um estrato que chamaremos neo-indígena, 

inserido na sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela 

aculturação intertribal e interétnica. 

 

Obs.: ergológico: relativo à ergologia, ramo da etnologia que estuda a cultura 

material. (PORRO, Antônio. História indígena do alto e médio Amazonas: séculos 

XVI a XVIII. In: CUNHA, Manuela C. (org). História dos índios no Brasil. 2. ed. São 

Paulo, Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; FAPESP,1998, p. 

175) 

  

Infere-se corretamente do texto: 

 a)  É traço essencial e determinante na história de um povo aquele que ilumina 

não só o seu passado, mas também o seu presente. 
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 b)  A história de populações autóctones de um país é constituída de poucos fatos 

de relevo, o que exige percepção apurada daquele que busca entender o passado 

anterior a um processo colonizador. 

 c)  Da vivência de duzentos anos de um determinado povo procede naturalmente 

uma realidade que implica desaparecimento e surgimento de etnias. 

 d)  Povos que vivem nas margens de rios são predestinados a migrar, quer em sua 

totalidade, quer de modo parcial e paulatino. 

 e)  Processos de colonização introduzem padrões de adaptação – no que se refere 

à distribuição demográfica, ao modo de organização social, ao modo de criar 

objetos −, porque modelos de comportamento inexistem em grupos autóctones. 

 

 

Questão 181: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  

Há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, cuja percepção é 

necessária ao entendimento do passado e do presente da região. É um fenômeno 

demográfico e cultural de longa duração que acompanha os primeiros duzentos 

anos da ocupação europeia e que irá resultar, em meados do século XVIII, numa 

realidade etnográfica substancialmente distinta da que havia sido observada 

pelos primeiros exploradores quinhentistas. 

 

Trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e 

da sua substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos 

dos afluentes para a calha amazônica pelos agentes da colonização. 

Desaparecimento, em sentido étnico, é o termo adequado, e ver-se-á mais adiante 

de que forma ele se deu. Neste processo de despovoamento maciço e 

repovoamento parcial, dois aspectos devem ser assinalados: a.) o 

desaparecimento dos padrões adaptativos (demográficos, organizacionais e 

ergológicos) da população original, que não chegam a se reconstituir, a não ser 

parcialmente, quando do povoamento induzido pelo colonizador; neste segundo 

momento ocorre b.) a formação de um estrato que chamaremos neo-indígena, 
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inserido na sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela 

aculturação intertribal e interétnica. 

 

Obs.: ergológico: relativo à ergologia, ramo da etnologia que estuda a cultura 

material. (PORRO, Antônio. História indígena do alto e médio Amazonas: séculos 

XVI a XVIII. In: CUNHA, Manuela C. (org). História dos índios no Brasil. 2. ed. São 

Paulo, Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; FAPESP,1998, p. 

175) 

  

e ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu. 

 

Em conformidade com a norma-padrão da língua, substitui-se o segmento 

destacado por: 

 a)  o modo que ele ocorreu. 

 b)  a feição que ele adquiriu. 

 c)  os traços de que ele revestiu. 

 d)  o perfil adotado a ele. 

 e)  o método porque ele se processou. 

 

 

Questão 182: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  

Há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, cuja percepção é 

necessária ao entendimento do passado e do presente da região. É um fenômeno 

demográfico e cultural de longa duração que acompanha os primeiros duzentos 

anos da ocupação europeia e que irá resultar, em meados do século XVIII, numa 

realidade etnográfica substancialmente distinta da que havia sido observada 

pelos primeiros exploradores quinhentistas. 

 

Trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e 

da sua substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos 
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dos afluentes para a calha amazônica pelos agentes da colonização. 

Desaparecimento, em sentido étnico, é o termo adequado, e ver-se-á mais adiante 

de que forma ele se deu. Neste processo de despovoamento maciço e 

repovoamento parcial, dois aspectos devem ser assinalados: a.) o 

desaparecimento dos padrões adaptativos (demográficos, organizacionais e 

ergológicos) da população original, que não chegam a se reconstituir, a não ser 

parcialmente, quando do povoamento induzido pelo colonizador; neste segundo 

momento ocorre b.) a formação de um estrato que chamaremos neo-indígena, 

inserido na sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela 

aculturação intertribal e interétnica. 

 

Obs.: ergológico: relativo à ergologia, ramo da etnologia que estuda a cultura 

material. (PORRO, Antônio. História indígena do alto e médio Amazonas: séculos 

XVI a XVIII. In: CUNHA, Manuela C. (org). História dos índios no Brasil. 2. ed. São 

Paulo, Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; FAPESP,1998, p. 

175) 

  

Palavras utilizadas no texto motivaram as frases que seguem, que, entretanto, 

devem ser analisadas independentemente dele. A que se apresenta em 

conformidade com as normas de concordância é: 

 a)  Certamente podem ter havido entre os leitores-pesquisadores muitas dúvidas 

sobre a magnitude do citado desaparecimento de nações indígenas que viviam ao 

longo do rio Amazonas. 

 b)  Fenômenos demográficos e culturais, em qualquer época da história da 

humanidade, sempre pôde produzir efeitos insuspeitados, e muitas vezes o fez. 

 c)  O capítulo evidencia que vários aspectos da história indígena amazonense 

devem merecer ainda cuidadosa reflexão, porque, apesar da curiosidade que 

suscita, muito dela ainda permanece obscuro. 

 d)  Grupos indígenas, principalmente inserido no contexto do rio Amazonas, vem 

chamando a atenção de pesquisadores de distintas áreas do saber, estudiosos que 

os julgam detentores de muitos segredos. 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 e)  Adepto ou não desse entendimento sobre a formação de um estrato neo-

indígena, especialistas em etnografia muito se dedicam a interpretar os dados 

apresentados na pesquisa recém-publicada. 

 

 

Questão 183: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  

Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 

2000, para uma população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil 

entra no século XXI aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, 

praticamente três quartos da população residente total. 

 

Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e 

mais populoso da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em 

dados estatísticos cientificamente controlados e religiosamente isentos sua 

histórica posição de nação com hegemonia católica, que um dia lhe valeu o 

desgastado título que o aclama como “o maior país católico do mundo”. 

Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a bem da 

verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do 

contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a 

plausibilidade desse superlativo identitário pode estar com os dias contados. 

 

Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e 

estatura das religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, 

desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de 

transição religiosa que é notório. Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se 

trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado atentamente, e 

comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir a 

ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando 

nosso velho semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso 

menos corrosiva, de estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no 
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batido ramerrão do imaginário religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em 

nosso país a um vigoroso movimento de transição demográfico-religiosa que já 

assumiu a forma de progressiva migração de contingentes católicos para outras 

religiões. Ou mesmo para nenhuma. 

 

(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In: 

BOTELHO, André e SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. Companhia das Letras, 2011, p. 472-473) 

 

É legítimo afirmar: no texto, 

 a)  o argumento a favor da demonstração de que o Brasil deixará de ser em breve 

hegemonicamente católico é sustentado pelos rigorosos dados do recenseamento 

de 2000 mencionados pelo autor. 

 b)  é reconhecível o ponto de vista favorável ao fato de os brasileiros assumirem-

se como católicos em levantamento demográfico, assunção de identidade que 

legitima a preservação do título de maior país católico do mundo atribuído ao 

Brasil. 

 c)  o emprego das aspas na expressão “América católica” sinaliza que, por meio da 

ironia, o autor censura o apego dos brasileiros a títulos de supremacia, adesão que 

ele nota até mesmo quando se trata de religião. 

 d)  admite-se que à expressão “o maior país católico do mundo” empregada pelos 

brasileiros se têm atribuído sentidos distintos, o que justifica o fato de o uso do 

título estar em extinção. 

 e)  avalia-se que, sob o fato manifesto e contínuo de brasileiros virem deixando a 

religião católica, ao migrar ou não para alguma outra, o superlativo que 

historicamente individualiza o Brasil do ponto de vista religioso está perdendo a 

razoabilidade. 

 

 

Questão 184: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  
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Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 

2000, para uma população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil 

entra no século XXI aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, 

praticamente três quartos da população residente total. 

 

Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e 

mais populoso da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em 

dados estatísticos cientificamente controlados e religiosamente isentos sua 

histórica posição de nação com hegemonia católica, que um dia lhe valeu o 

desgastado título que o aclama como “o maior país católico do mundo”. 

Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a bem da 

verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do 

contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a 

plausibilidade desse superlativo identitário pode estar com os dias contados. 

 

Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e 

estatura das religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, 

desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de 

transição religiosa que é notório. Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se 

trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado atentamente, e 

comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir a 

ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando 

nosso velho semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso 

menos corrosiva, de estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no 

batido ramerrão do imaginário religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em 

nosso país a um vigoroso movimento de transição demográfico-religiosa que já 

assumiu a forma de progressiva migração de contingentes católicos para outras 

religiões. Ou mesmo para nenhuma. 

 

(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In: 
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BOTELHO, André e SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. Companhia das Letras, 2011, p. 472-473) 

  

Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e 

estatura das religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, 

desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de 

transição religiosa que é notório. Visível a olho nu. 

 

Considerado o trecho acima, no contexto em que está inserido, é apropriado 

afirmar: 

 a)  As incontestes desigualdades estruturais do Brasil impossibilitam leituras mais 

pontuais e consistentes acerca da vida dos brasileiros, principalmente no que se 

refere a seus hábitos religiosos. 

 b)  A inclusão de uma vírgula depois de Não obstante mantém a correção e a 

clareza da frase, visto que o emprego desse sinal de pontuação, nessa específica 

formulação, é facultativo. 

 c)  Em a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e 

estatura das religiões no Brasil, a substituição de ininterrupta por “intermitente” 

mantém o sentido original da frase. 

 d)  A expressão nos dias que correm expressa um fator condicionante. 

 e)  A locução verbal em que está presente o gerúndio indica uma ação durativa 

em tempo não marcado. 

 

 

Questão 185: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  

Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 

2000, para uma população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil 

entra no século XXI aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, 

praticamente três quartos da população residente total. 
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Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e 

mais populoso da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em 

dados estatísticos cientificamente controlados e religiosamente isentos sua 

histórica posição de nação com hegemonia católica, que um dia lhe valeu o 

desgastado título que o aclama como “o maior país católico do mundo”. 

Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a bem da 

verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do 

contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a 

plausibilidade desse superlativo identitário pode estar com os dias contados. 

 

Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e 

estatura das religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, 

desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de 

transição religiosa que é notório. Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se 

trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado atentamente, e 

comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir a 

ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando 

nosso velho semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso 

menos corrosiva, de estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no 

batido ramerrão do imaginário religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em 

nosso país a um vigoroso movimento de transição demográfico-religiosa que já 

assumiu a forma de progressiva migração de contingentes católicos para outras 

religiões. Ou mesmo para nenhuma. 

 

(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In: 

BOTELHO, André e SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. Companhia das Letras, 2011, p. 472-473) 

  

Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido 

há décadas acompanhado atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, 

pelas estatísticas censitárias. 
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Propõe-se reescrever o trecho acima eliminando o ponto final e iniciando a frase 

por "Trata-se de um processo". Uma formulação aceitável, por não prejudicar o 

sentido e a correção originais, deve conter o seguinte segmento: 

 a)  ainda que também seja visível a olho nu. 

 b)  à medida que é visível a olho nu. 

 c)  sendo, pois, visível a olho nu. 

 d)  entretanto será visível a olho nu. 

 e)  quando visível a olho nu. 

 

 

Questão 186: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  

Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 

2000, para uma população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil 

entra no século XXI aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, 

praticamente três quartos da população residente total. 

 

Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e 

mais populoso da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em 

dados estatísticos cientificamente controlados e religiosamente isentos sua 

histórica posição de nação com hegemonia católica, que um dia lhe valeu o 

desgastado título que o aclama como “o maior país católico do mundo”. 

Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a bem da 

verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do 

contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a 

plausibilidade desse superlativo identitário pode estar com os dias contados. 

 

Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e 

estatura das religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, 

desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de 
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transição religiosa que é notório. Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se 

trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado atentamente, e 

comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir a 

ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando 

nosso velho semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso 

menos corrosiva, de estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no 

batido ramerrão do imaginário religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em 

nosso país a um vigoroso movimento de transição demográfico-religiosa que já 

assumiu a forma de progressiva migração de contingentes católicos para outras 

religiões. Ou mesmo para nenhuma. 

 

(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In: 

BOTELHO, André e SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. Companhia das Letras, 2011, p. 472-473) 

  

Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido 

há décadas acompanhado atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, 

pelas estatísticas censitárias. 

 

A única alternativa INCORRETA sobre o trecho acima transcrito, em seu 

contexto, é: 

 a)  A expressão Visível a olho nu, que constitui caracterização da palavra que a 

antecede, dá oportunidade para que se introduza outro argumento a favor da 

ideia expressa por notório. 

 b)  Se o assunto fosse não um processo, mas “processos”, a correção exigiria a 

forma “se tratam de processos”. 

 c)  O verbo “haver”, na frase, está empregado como indica o seguinte verbete do 

Dicionário eletrônico Houaiss: transitivo direto [impessoal] ter transcorrido ou 

ser decorrido (tempo). 

 d)  Transpondo a voz passiva presente na frase para a voz ativa, a forma correta a 

ser grafada é “têm acompanhado”. 
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 e)  A retirada da vírgula após a palavra reiteradamente prejudica o sentido 

original da frase. 

 

 

Questão 187: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  

Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 

2000, para uma população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil 

entra no século XXI aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, 

praticamente três quartos da população residente total. 

 

Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e 

mais populoso da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em 

dados estatísticos cientificamente controlados e religiosamente isentos sua 

histórica posição de nação com hegemonia católica, que um dia lhe valeu o 

desgastado título que o aclama como “o maior país católico do mundo”. 

Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a bem da 

verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do 

contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a 

plausibilidade desse superlativo identitário pode estar com os dias contados. 

 

Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e 

estatura das religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, 

desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de 

transição religiosa que é notório. Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se 

trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado atentamente, e 

comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir a 

ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando 

nosso velho semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso 

menos corrosiva, de estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no 

batido ramerrão do imaginário religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em 
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nosso país a um vigoroso movimento de transição demográfico-religiosa que já 

assumiu a forma de progressiva migração de contingentes católicos para outras 

religiões. Ou mesmo para nenhuma. 

 

(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In: 

BOTELHO, André e SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. Companhia das Letras, 2011, p. 472-473) 

  

O segmento do texto que está traduzido de maneira a não prejudicar o sentido 

original é: 

 a)  Esse lento vir a ser / Esse fugaz começar a ser o que não era antes. 

 b)  ao mesmo tempo matemático e falastrão / simultaneamente preciso e de 

superlativa eficiência. 

 c)  vai pouco a pouco desfigurando nosso velho semblante cultural / vai 

paulatinamente atualizando nosso antiquado perfil cultural. 

 d)  no batido ramerrão do imaginário religioso nacional / na surrada e monótona 

repetição do imaginário religioso nacional. 

 e)  introdução gradual, mas nem por isso menos corrosiva / inserção pontual, mas 

nem por isso menos avassaladora. 

 

 

Questão 188: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  

Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 

2000, para uma população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil 

entra no século XXI aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, 

praticamente três quartos da população residente total. 

 

Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e 

mais populoso da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em 

dados estatísticos cientificamente controlados e religiosamente isentos sua 
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histórica posição de nação com hegemonia católica, que um dia lhe valeu o 

desgastado título que o aclama como “o maior país católico do mundo”. 

Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a bem da 

verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do 

contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a 

plausibilidade desse superlativo identitário pode estar com os dias contados. 

 

Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e 

estatura das religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, 

desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de 

transição religiosa que é notório. Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se 

trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado atentamente, e 

comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir a 

ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando 

nosso velho semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso 

menos corrosiva, de estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no 

batido ramerrão do imaginário religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em 

nosso país a um vigoroso movimento de transição demográfico-religiosa que já 

assumiu a forma de progressiva migração de contingentes católicos para outras 

religiões. Ou mesmo para nenhuma. 

 

(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In: 

BOTELHO, André e SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de 

uma sociedade em mudança. Companhia das Letras, 2011, p. 472-473) 

  

A assertiva que a gramática normativa aprova é: 

 a)  O pronome destacado em Três em cada quatro brasileiros se consideram 

católicos determina que se entenda a frase como equivalente a “Três em cada 

quatro brasileiros são considerados católicos”. 



 

 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 b)  A função do pronome esse restringe-se a sinalizar que o país referido é aquele 

que vem anunciado, logo em seguida, como o maior e mais populoso da “América 

católica”. 

 c)  Em que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país 

católico do mundo”, o pronome destacado tem sentido possessivo, como em 

“Colocou-lhe no dedo a aliança prometida”. 

 d) Se, em vez da caracterização original do processo, houvesse uma outra 

formulação, ela estaria correta, por exemplo, assim: “se trata de um processo cujo 

desfecho dependerão várias religiões”. 

 e)  Em que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país 

católico do mundo”, o pronome destacado pode ser substituído por “a ele”, sem 

prejuízo do sentido e da correção originais. 

 

 

Questão 189: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  

A redação em que as ideias estão expostas de modo claro e correto é: 

 a)  Era uma casa que ao redor todos conheciam a história dos últimos moradores, 

que não era nem totalmente verdadeira ou muito fictícia, mas assombrava quem 

quer que ouvia o relato. 

 b)  Várias técnicas práticas foram desenvolvidas desde muitos anos a fim de 

coleta de informações detalhadas sobre a doença, sendo rara na região, por isso 

pouco conhecida e divulgada. 

 c)  Diante de uma trajetória tão movimentada e desafiadora, só se pode, na 

verdade, admirar a constância com que os refugiados souberam preservar sua 

coesão e os pequenos rituais que os fortaleciam. 

 d)  Quanto ao futuro do projeto recém-anunciado e delineado por especialistas da 

área, situado entre os interesses dos donos da terra e dos assalariados, é 

evidentemente impossível prever. 
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 e)  O conflito se deu, como visto à exaustão, decorrente do peso sempre 

crescente dos que protestavam e o contrário, que diminuía, dos defensores das 

novas normas de organização da empresa estatal. 

 

Questão 190: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  

Considerada a norma-padrão da língua, a frase que se apresenta correta é: 

 a)  Sua averção a novidades da tecnologia poderá fazer com que ele pleite e uma 

transferência para outro setor, em que não precise ser tão desafiado por elas. 

 b)  Eles reouveram todos os documentos que haviam sido extraviados e 

espontaneamente ofereceram indenização ao rapaz que os achou e se empenhou 

em devolvê-los. 

 c)  Os mais jovens se absteram de votar a favor da mudança de horário, em 

flagrante oposição ao coordenador da sessão que não conseguiu disfarçar sua 

decepção. 

 d)  Com tal quantidade de produtos perecível, ninguém entendeu o porquê de a 

carga ter sido despachada, em caminhões convencionais, sem refrigeração. 

 e)  As segunda-feiras, impreterivelmente, o encarregado envia ao grupo de 

analistas todo o material recebido, cabendo-lhes então, a tarefa de avaliar o quê 

deverá ser encaminhado ao conselho gestor. 

 

Questão 191: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  

Considere o enunciado que segue. 

 

Acredito que os interessados se mostram aptos à função para a qual estão se 

candidatando quando agem com ponderação diante de cada desafio que lhes é 

proposto, ou seja, reflete-se sobre o caso a ser analisado e procura-se avaliar de 

forma imparcial os possíveis aspectos divergentes que nele estejam em jogo. 

 

Na frase, 
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 a)  nenhuma alteração deve ser feita, pois o conjunto está organizado de maneira 

clara, mantendo a mesma perspectiva de tratamento do tema e em conformidade 

com a norma-padrão da língua. 

 b)  há um equívoco de construção, pois temos dois segmentos preposicionados – à 

função e para a qual está se candidatando – em relação de dependência direta 

com a mesma palavra – aptos. 

 c)  com o intuito de observar-se o paralelismo de construção, seria adequada a 

substituição de reflete-se e procura-se avaliar por, respectivamente, “quando 

refletem” e “quando procuram avaliar”. 

 d)  o segmento introduzido por ou seja poderia ser eliminado, pois seu conteúdo é 

pleonástico, nada acrescentando ao já dito: “ponderar” implica, por si só, a ideia de 

“refletir” e “avaliar de forma imparcial”. 

 e)  com o intuito de obter a adequada correlação entre as formas verbais 

empregadas, e notando-se o emprego, na linha inicial, de se mostram e estão, teria 

de haver obrigatoriamente a s ubstituição de estejam por “estão”. 

 

 

Questão 192: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto:  

A representação da “realidade” na imprensa 

 

Parece ser um fato assentado, para muitos, que um jornal ou um telejornal 

expresse a “realidade”. Folhear os cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir 

pacientemente todas as imagens do grande noticiário televisivo seriam operações 

que atualizariam a cada dia nossa “compreensão do mundo”. Mas esse 

pensamento, tão disseminado quanto ingênuo, não leva em conta a questão da 

perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações focalizadas. 

Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo à do 

câmera que flagra uma situação (e que, aliás, tem suas tomadas sob o controle de 
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um editor de imagens), é desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise, 

é renunciarmos à perspectiva de sujeitos da nossa interpretação. 

 

Tanto quanto os propalados e indiscutíveis “fatos”, as notícias em si mesmas, com 

a forma acabada pela qual se veiculam, são parte do mundo: convém averiguar a 

quem interessa o contorno de uma análise política, o perfil criado de uma 

personalidade, o sentido de um levante popular ou o alcance de uma medida 

econômica. O leitor e o espectador atentos ao que leem ou veem não têm o direito 

de colocar de lado seu senso crítico e tomar a notícia como espelho fiel da 

“realidade”. Antes de julgarmos “real” o “fato” que já está interpretado diante de 

nossos olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta como 

indiscutível e como se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela qual 

uma bem particular “realidade” quer se impor para nós, dispensandonos de 

discutir o ponto de vista pelo qual se construiu uma informação. 

 

(Tibério Gaspar, inédito) 

  

Diante das informações que habitualmente nos oferecem os jornais e os 

noticiários, devemos, segundo o autor do texto, 

 a)  considerar como fatos efetivos apenas aqueles que ganham igual dimensão em 

todos os veículos. 

 b)  imaginar que os interesses existentes na divulgação dos fatos acabam por 

destituí-los de importância. 

 c)  interpretar as notícias de modo a excluir delas o que nos pareça mais 

problemático ou inverossímil. 

 d)  ponderar que tais informações são construídas a partir de um ponto de vista 

necessariamente particular. 

 e)  avaliar os fatos noticiados segundo o ângulo que melhor se afine com os 

nossos valores pessoais. 
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Questão 193: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto:  

A representação da “realidade” na imprensa 

 

Parece ser um fato assentado, para muitos, que um jornal ou um telejornal 

expresse a “realidade”. Folhear os cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir 

pacientemente todas as imagens do grande noticiário televisivo seriam operações 

que atualizariam a cada dia nossa “compreensão do mundo”. Mas esse 

pensamento, tão disseminado quanto ingênuo, não leva em conta a questão da 

perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações focalizadas. 

Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo à do 

câmera que flagra uma situação (e que, aliás, tem suas tomadas sob o controle de 

um editor de imagens), é desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise, 

é renunciarmos à perspectiva de sujeitos da nossa interpretação. 

 

Tanto quanto os propalados e indiscutíveis “fatos”, as notícias em si mesmas, com 

a forma acabada pela qual se veiculam, são parte do mundo: convém averiguar a 

quem interessa o contorno de uma análise política, o perfil criado de uma 

personalidade, o sentido de um levante popular ou o alcance de uma medida 

econômica. O leitor e o espectador atentos ao que leem ou veem não têm o direito 

de colocar de lado seu senso crítico e tomar a notícia como espelho fiel da 

“realidade”. Antes de julgarmos “real” o “fato” que já está interpretado diante de 

nossos olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta como 

indiscutível e como se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela qual 

uma bem particular “realidade” quer se impor para nós, dispensandonos de 

discutir o ponto de vista pelo qual se construiu uma informação. 

 

(Tibério Gaspar, inédito) 
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Têm sentido próximo ou equivalente, no contexto da argumentação desenvolvida, 

os segmentos 

 a)  a questão da perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações 

/ o ângulo pelo qual o fato se apresenta 

 b)  desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise / reconhecermos o 

ângulo pelo qual o fato se apresenta 

 c)  Submetermo-nos à visada do jornalista / averiguar a quem interessa o 

contorno de uma análise política 

 d)  tomar a notícia como espelho fiel da “realidade” / O leitor e o espectador 

atentos ao que leem ou veem 

 e)  os propalados e indiscutíveis “fatos” / como se compõe, por palavras ou 

imagens, a perspectiva 

 

 

Questão 194: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto:  

A representação da “realidade” na imprensa 

 

Parece ser um fato assentado, para muitos, que um jornal ou um telejornal 

expresse a “realidade”. Folhear os cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir 

pacientemente todas as imagens do grande noticiário televisivo seriam operações 

que atualizariam a cada dia nossa “compreensão do mundo”. Mas esse 

pensamento, tão disseminado quanto ingênuo, não leva em conta a questão da 

perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações focalizadas. 

Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo à do 

câmera que flagra uma situação (e que, aliás, tem suas tomadas sob o controle de 

um editor de imagens), é desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise, 

é renunciarmos à perspectiva de sujeitos da nossa interpretação. 
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Tanto quanto os propalados e indiscutíveis “fatos”, as notícias em si mesmas, com 

a forma acabada pela qual se veiculam, são parte do mundo: convém averiguar a 

quem interessa o contorno de uma análise política, o perfil criado de uma 

personalidade, o sentido de um levante popular ou o alcance de uma medida 

econômica. O leitor e o espectador atentos ao que leem ou veem não têm o direito 

de colocar de lado seu senso crítico e tomar a notícia como espelho fiel da 

“realidade”. Antes de julgarmos “real” o “fato” que já está interpretado diante de 

nossos olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta como 

indiscutível e como se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela qual 

uma bem particular “realidade” quer se impor para nós, dispensandonos de 

discutir o ponto de vista pelo qual se construiu uma informação. 

 

(Tibério Gaspar, inédito) 

  

Considere este segmento do texto: 

 

Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia [...] é desfazermo-

nos da nossa própria capacidade de análise [...] 

 

Está inteiramente clara, coerente e correta esta nova redação dada ao segmento 

acima: 

 a)  Caso não nos desfazermos da nossa capacidade de analisar, nos inclinaremos 

diante do olhar próprio do jornalista que deu a notícia. 

 b)  Se aceitarmos inteiramente a perspectiva de quem redigiu a notícia, não nos 

valeremos de nossa própria faculdade de interpretá-la. 

 c)  Quem se compraz a ver uma reportagem do ângulo jornalístico, acaba por 

renunciar à possibilidade de compreendê-lo a partir de si mesmo. 

 d)  À medida em que nos curvamos pelo poder de quem noticia, deixamo-nos de 

avaliar por nós mesmos nossa capacidade de análise. 

 e)  Estaremos divergindo da nossa possibilidade de interpretar, caso nos 

deixássemos levar pelo ângulo das notícias com que nos submetemos. 
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Questão 195: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto:  

A representação da “realidade” na imprensa 

 

Parece ser um fato assentado, para muitos, que um jornal ou um telejornal 

expresse a “realidade”. Folhear os cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir 

pacientemente todas as imagens do grande noticiário televisivo seriam operações 

que atualizariam a cada dia nossa “compreensão do mundo”. Mas esse 

pensamento, tão disseminado quanto ingênuo, não leva em conta a questão da 

perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações focalizadas. 

Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo à do 

câmera que flagra uma situação (e que, aliás, tem suas tomadas sob o controle de 

um editor de imagens), é desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise, 

é renunciarmos à perspectiva de sujeitos da nossa interpretação. 

 

Tanto quanto os propalados e indiscutíveis “fatos”, as notícias em si mesmas, com 

a forma acabada pela qual se veiculam, são parte do mundo: convém averiguar a 

quem interessa o contorno de uma análise política, o perfil criado de uma 

personalidade, o sentido de um levante popular ou o alcance de uma medida 

econômica. O leitor e o espectador atentos ao que leem ou veem não têm o direito 

de colocar de lado seu senso crítico e tomar a notícia como espelho fiel da 

“realidade”. Antes de julgarmos “real” o “fato” que já está interpretado diante de 

nossos olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta como 

indiscutível e como se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela qual 

uma bem particular “realidade” quer se impor para nós, dispensandonos de 

discutir o ponto de vista pelo qual se construiu uma informação. 

 

(Tibério Gaspar, inédito) 
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Observam-se plenamente as normas de concordância verbal e a adequada 

articulação entre os tempos e os modos na frase: 

 a)  Caso atinássemos com o fato de que é pela perspectiva autoral que se produz 

as notícias, não seremos tentados a confundir uma reportagem com a realidade 

mesma. 

 b)  Quando passarmos a analisar não apenas os fatos noticiados, mas o ponto de 

vista que neles se incutiram, estamos interpretando também a perspectiva pela 

qual se enunciaram. 

 c)  Fará parte do processo de leitura das notícias de um jornal, se não quisermos 

ser manipulados pela interpretação já inclusa, o reconhecimento do ponto de 

vista de quem as redigiu. 

 d)  Se houvéssemos acreditado que a responsabilidade dos fatos noticiados 

cabiam aos indivíduos nomeados, teremos de inculpar os inocentes e inocentar os 

culpados. 

 e)  O que costumamos chamar de “compreensão do mundo” não seria senão 

confundir o que se traduzem nas palavras com os fatos que efetivamente 

ocorreriam. 

 

 

Questão 196: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto:  

A representação da “realidade” na imprensa 

 

Parece ser um fato assentado, para muitos, que um jornal ou um telejornal 

expresse a “realidade”. Folhear os cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir 

pacientemente todas as imagens do grande noticiário televisivo seriam operações 

que atualizariam a cada dia nossa “compreensão do mundo”. Mas esse 

pensamento, tão disseminado quanto ingênuo, não leva em conta a questão da 

perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações focalizadas. 
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Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo à do 

câmera que flagra uma situação (e que, aliás, tem suas tomadas sob o controle de 

um editor de imagens), é desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise, 

é renunciarmos à perspectiva de sujeitos da nossa interpretação. 

 

Tanto quanto os propalados e indiscutíveis “fatos”, as notícias em si mesmas, com 

a forma acabada pela qual se veiculam, são parte do mundo: convém averiguar a 

quem interessa o contorno de uma análise política, o perfil criado de uma 

personalidade, o sentido de um levante popular ou o alcance de uma medida 

econômica. O leitor e o espectador atentos ao que leem ou veem não têm o direito 

de colocar de lado seu senso crítico e tomar a notícia como espelho fiel da 

“realidade”. Antes de julgarmos “real” o “fato” que já está interpretado diante de 

nossos olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta como 

indiscutível e como se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela qual 

uma bem particular “realidade” quer se impor para nós, dispensandonos de 

discutir o ponto de vista pelo qual se construiu uma informação. 

 

(Tibério Gaspar, inédito) 

  

  

Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase: 

 a)  O bom leitor, em cuja atenção um texto depende para ser bem compreendido, 

não hesita de reconhecer a perspectiva de quem redige uma notícia. 

 b)  Quando se pensa nos bons leitores, imagina-se que nunca lhe escapa a 

necessidade de levar em conta, na leitura de uma notícia, o ponto de vista de 

quem as elaborou. 

 c)  Falta à muita gente o cuidado essencial de detectar numa notícia não apenas o 

que ela diz, mas sobretudo o modo ao qual ela se determina retratar uma situação. 

 d)  A interpretação de uma notícia, aonde o bom leitor deve estar comprometido, 

é fundamental para que não sejamos levados à imaginar que tudo o que se publica 

é uma verdade definitiva. 
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 e)  Os leitores de jornal, caso não lhes ocorra levar em conta o valor da 

perspectiva de quem redige uma notícia, não estão imunes à manipulação 

maliciosa das palavras. 

 

 

Questão 197: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto:  

A representação da “realidade” na imprensa 

 

Parece ser um fato assentado, para muitos, que um jornal ou um telejornal 

expresse a “realidade”. Folhear os cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir 

pacientemente todas as imagens do grande noticiário televisivo seriam operações 

que atualizariam a cada dia nossa “compreensão do mundo”. Mas esse 

pensamento, tão disseminado quanto ingênuo, não leva em conta a questão da 

perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações focalizadas. 

Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo à do 

câmera que flagra uma situação (e que, aliás, tem suas tomadas sob o controle de 

um editor de imagens), é desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise, 

é renunciarmos à perspectiva de sujeitos da nossa interpretação. 

 

Tanto quanto os propalados e indiscutíveis “fatos”, as notícias em si mesmas, com 

a forma acabada pela qual se veiculam, são parte do mundo: convém averiguar a 

quem interessa o contorno de uma análise política, o perfil criado de uma 

personalidade, o sentido de um levante popular ou o alcance de uma medida 

econômica. O leitor e o espectador atentos ao que leem ou veem não têm o direito 

de colocar de lado seu senso crítico e tomar a notícia como espelho fiel da 

“realidade”. Antes de julgarmos “real” o “fato” que já está interpretado diante de 

nossos olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta como 

indiscutível e como se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela qual 
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uma bem particular “realidade” quer se impor para nós, dispensandonos de 

discutir o ponto de vista pelo qual se construiu uma informação. 

 

(Tibério Gaspar, inédito) 

  

Na frase Parece ser um fato assentado que um jornal expresse a “realidade”, os 

termos sublinhados 

 a)  prendem-se ao mesmo verbo, do qual constituem adjuntos. 

 b)  são sujeitos de uma mesma forma verbal. 

 c)  integram duas orações distintas. 

 d)  exercem, respectivamente, a função de complemento nominal e a de 

complemento verbal. 

 e)  estão empregados como predicativos do sujeito. 

 

 

Questão 198: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

[A obsessão pelo futuro] 

 

Desprezível é a alma obcecada pelo futuro, a que é infeliz antes da infelicidade. 

Não terá descanso, e a necessidade de querer conhecer o futuro lhe fará deixar de 

lado o presente que poderia ser melhor desfrutado. Tal criatura sofre o mesmo na 

espera e nas suas desgraças, aflige-se mais do que é preciso e antes do necessário. 

A mesma fraqueza que faz com que veja a aflição faz com que não saiba avaliá-la. 

O mesmo descomedimento com que aguarda a felicidade absoluta faz com que 

esqueça que o fio sobre o qual o gênero humano oscila nada mais nos promete do 

que o imprevisto. 
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(Adaptado de: SÊNECA. Aprendendo a viver. Porto Alegre: L&PM, 2010, p. 100-

101) 

 

Entende-se que o específico sentimento de infelicidade de que trata o texto 

prende-se, essencialmente, ao fato de que uma criatura 

 a)  se ilude quanto às experiências passadas, imaginando que elas poderão 

alicerçar sua felicidade num futuro bastante longínquo. 

 b)  sente, equivocadamente, que já são muito prazerosos os momentos em que 

anseia pela felicidade absoluta que o futuro lhe reserva. 

 c)  imagina que está sendo bastante infeliz no presente quando, na verdade, não 

tem ideia de quanto ainda sofrerá nos dias vindouros. 

 d)  antecipa, por força das obsessivas expectativas quanto ao futuro, o sofrimento 

que poderá atravessar nas experiências que terá. 

 e)  deixa de aprender com a infelicidade do presente as lições que lhe poderiam 

ser úteis para evitar os sofrimentos do futuro. 

 

 

Questão 199: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

[A obsessão pelo futuro] 

 

Desprezível é a alma obcecada pelo futuro, a que é infeliz antes da infelicidade. 

Não terá descanso, e a necessidade de querer conhecer o futuro lhe fará deixar de 

lado o presente que poderia ser melhor desfrutado. Tal criatura sofre o mesmo na 

espera e nas suas desgraças, aflige-se mais do que é preciso e antes do necessário. 

A mesma fraqueza que faz com que veja a aflição faz com que não saiba avaliá-la. 

O mesmo descomedimento com que aguarda a felicidade absoluta faz com que 
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esqueça que o fio sobre o qual o gênero humano oscila nada mais nos promete do 

que o imprevisto. 

 

(Adaptado de: SÊNECA. Aprendendo a viver. Porto Alegre: L&PM, 2010, p. 100-

101) 

  

Está inteiramente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto: 

 a)  Ponderando sobre a obsessão que tem os homens pelo futuro, Sêneca dispõe 

de que deveríamos nos aproveitarmos do que nos oferece os momentos 

presentes, ao em vez de sofrer-lhe os desgostos da espera. 

 b)  Segundo Sêneca, as pessoas que vivem na expectativa do que lhes aguarda no 

futuro acabam por não usufruir das reais possibilidades de prazer que, não fosse 

sua obsessão pelo devir, estão ao seu alcance no presente. 

 c)  Um filósofo como Sêneca, condena os descomedimentos humanos, por onde 

sofremos com as obsessões de que alimentamos em relação ao que nos aguarda, 

razão pela qual não as evitamos nem lhes aproveitamos. 

 d)  Seria preciso, como quer Sêneca, reconhecermos de que nos sustentam tão 

somente, as oscilações de um fio tênue, em vez de desconsiderarmos o que aja de 

imprevisto nos dias que ainda haveremos de viver. 

 e)  Quanto à infelicidade humana, Sêneca não lhe considera inevitável, conquanto 

saibamos que, sofrer nos dias presentes, não se trata mais do que viermos a 

antecipar as dores com que não nos poupará o futuro. 

 

 

Questão 200: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto:  

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

[A obsessão pelo futuro] 
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Desprezível é a alma obcecada pelo futuro, a que é infeliz antes da infelicidade. 

Não terá descanso, e a necessidade de querer conhecer o futuro lhe fará deixar de 

lado o presente que poderia ser melhor desfrutado. Tal criatura sofre o mesmo na 

espera e nas suas desgraças, aflige-se mais do que é preciso e antes do necessário. 

A mesma fraqueza que faz com que veja a aflição faz com que não saiba avaliá-la. 

O mesmo descomedimento com que aguarda a felicidade absoluta faz com que 

esqueça que o fio sobre o qual o gênero humano oscila nada mais nos promete do 

que o imprevisto. 

 

(Adaptado de: SÊNECA. Aprendendo a viver. Porto Alegre: L&PM, 2010, p. 100-

101) 

  

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com 

o elemento sublinhado na frase: 

 a)  À maioria dos homens (parecer) não interessar o prazer dos dias que estão 

decorrendo. 

 b)  Não (convir) a nenhuma criatura antecipar os males que lhe reserva o futuro. 

 c)  Aos homens sábios não (atormentar) nos dias do presente a infelicidade de um 

futuro tormentoso. 

 d)  Sempre há aqueles a quem (caber) sofrer por antecipação o futuro sombrio 

que os aguarda. 

 e)  São numerosas as pessoas cuja obsessão as (aprisionar) em falsas expectativas 

de felicidade. 
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Gabarito 
 

1) D 2) B 3) B 4) D 5) A 

6) C 7) E  8) E 9) A 10) C 

11) C 12) E 13) E 14) A  15) B 

16) E 17) E 18) A 19) B 20) A 

21) B 22) B 23) D 24) E 25) C 

26) B 27) C 28) D  29) A 30) C 

31) E 32) C 33) D 34) A 35) D 

 36) D 37) E 38) A 39) A 40) A 

41) B 42) D  43) D 44) D 45) A 

46) B 47) A 48) C 49) C 50) C 

51) D 52) C 53) A 54) A 55) C 

56) B  57) B 58) A 59) A 60) D 

61) B 62) E 63) D  64) C 65) E 

66) A 67) B 68) C 69) B 70) A 

 71) D 72) B 73) C 74) B 75) C 

76) E 77) A 78) C 79) C 80) E 

81) E 82) C 83) A 84) D  85) C 

86) B 87) B 88) A 89) B 90) C 

91) E  92) D 93) C 94) A 95) B 

96) C 97) D 98) B  99) E 100) A 

101) E 102) B 103) D 104) A  105) A 

 106) A 107) C 108) E 109) D 110) D 

111) C 112) C  113) D 114) D 115) B 

116) A  117) C 118) D 119) B 120) C 

121) A 122) C  123) A 124) D 125) D 

126) A  127) B 128) D 129) C 130) E 

131) C 132) B  133) E 134) E 135) B 

136) C 137) C 138) A  139) D 140) E 

 141) C 142) D 143) E 144) A 145) E 
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146) B  147) A  148) E 149) B  150) E 

151) E 152) B 153) E  154) E  155) D 

156) E 157) A  158) D 159) B 160) A  

161) C  162) E 163) D 164) B 165) A 

166) D 167) C 168) B  169) C 170) B  

171) E 172) D 173) A 174) B 175) E 

 176) D 177) C  178) B 179) D 180) A  

181) B 182) C  183) E 184) D 185) A  

186) B 187) D 188) E  189) C  190) B 

191) C 192) D 193) A 194) B 195) C 

196) E  197) C 198) D 199) B 200) C 

     

 


