
 

 

Questão 1: FCC - AFFE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o trecho 

abaixo transcrito. 

 

Como costumo dizer, estou a cada momento descobrindo o 
óbvio. É que, às vezes, o óbvio, por ser óbvio, esconde o 
mistério, ou, pelo menos, é o que me parece. 
 

Uma das coisas óbvias que descobri é que muito troço na 
vida resulta, em boa parte, do acaso. 
 

Sei que há pessoas que pensam o contrário, pois acreditam 
que tudo o que acontece já estava determinado. Acho isso 
difícil, quando mais não seja porque, sem falar no resto, só 
de gente no planeta há atualmente muitos bilhões. Já 
imaginou o que seria prever e determinar tudo o que deve 
ocorrer com essa quantidade de gente a cada minuto? 

 

Bem, não vou discutir esse tema porque não é ele que me 
traz a essa conversa com você. Acho fascinante − ainda 
que um tanto assustador − o fato de que o que pode nos 
acontecer seja imprevisível. Faz da vida uma aventura, e o 
jeito é torcer por um "happy end". 
 

Mas o melhor mesmo é não se preocupar com isso e deixar 
o barco correr solto. Isso não significa não tentar fazer 
com que tudo dê certo, ou seja, que busquemos o melhor, a 
felicidade, a alegria. 
 

É como no futebol: a função do técnico é treinar o time 
para que faça mais gols do que leve. Assim na vida como no 
jogo. 
(GULLAR, Ferreira Necessidade. Folha de S.Paulo, E10, ilustrada, domingo, 

30/11/2014) 
  

As principais ideias do trecho de Ferreira Gullar (FG) 

estão selecionadas e apresentadas de forma clara e fiel 

na seguinte formulação: 

 a) FG discorre sobre o tema do fatalismo, ressaltando o 

fascínio da vida pelo que nela há de assustador, mas 

advoga que quem vive não deve se preocupar com isso, mas 

em imitar o jogo: vence aquele que faz mais gols, não o que 

leva mais gols, contrariamente ao que pensam certas 

pessoas fatalistas. 

 b) FG assevera que é inerente ao óbvio esconder 

mistérios, e, por isso, ele frequentemente busca 

desvendá-lo; numa dessas incursões, descobriu que a 

maioria das pessoas acredita que, na vida, tudo está 

previamente determinado, ideia que ele rejeita por levar 

em conta a quantidade de gente do planeta. 

 c) Lançando a ideia de que o óbvio deve ser cultivado, 

pelo seu caráter misterioso, FG acha difícil, pela 

indagação feita, que as coisas se deem por forças 

superiores, principalmente por acreditar que a vida tem 

muito de um jogo: ganha o que está mais bem treinado 

para vencer os obstáculos da existência. 

 d) Contrariamente a certas pessoas que não acreditam no 

acaso, FG crê que muito do que ocorre na vida seja fruto 

do imprevisível, e isso, a despeito do seu quê de 

assustador, o fascina, pois, segundo ele, faz da vida uma 

ventura, com a qual não devemos nos preocupar, ainda que 

nos esforcemos para que nela tudo dê certo. 

 e) O fato de haver muitas pessoas que acreditam em 

forças superiores guiando a vida é contrário ao que pensa 

FG, pois ele opina a favor do acaso, imerso no mistério, 

cuja busca empreende costumeiramente; mesmo não 

querendo discutir o tema, que foge a seu escopo, acha 

fascinante torcer por um "happy end". 

  

Questão 2: FCC - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Instrução: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

Filosofia de borracharia 

 

O borracheiro coçou a desmatada cabeça e proferiu a 
sentença tranquilizadora: nenhum problema com o nosso 
pneu, aliás quase tão calvo quanto ele. Estava apenas um 
bocado murcho. 
 

− Camminando si sgonfia* − explicou o camarada, com um 
sorriso de pouquíssimos dentes e enorme simpatia. 
 

O italiano vem a ser um dos muitos idiomas em que a 
minha abrangente ignorância é especializada, mas ainda 
assim compreendi que o pneu do nosso carro periclitante 
tinha se esvaziado ao longo da estrada. Não era para 
menos. Tendo saído de Paris, havíamos rodado muito antes 
de cair naquele emaranhado de fronteiras em que você 
corre o risco de não saber se está na Áustria, na Suíça ou 
na Itália. Soubemos que estávamos no norte, no sótão da 
Itália, vendo um providencial borracheiro dar nova carga a 
um pneu sgonfiato. 
 

Dali saímos − éramos dois jovens casais num distante 
verão europeu, embarcados numa aventura que, de 
camping em camping, nos levaria a Istambul – para dar 
carga nova a nossos estômagos, àquela altura não menos 
sgonfiati. O que pode a fome, em especial na juventude: à 
beira de um himalaia de sofrível espaguete fumegante, 
julguei ver fumaças filosóficas na sentença do tosco 
borracheiro. E, entre garfadas, sob o olhar zombeteiro 
dos companheiros de viagem, me pus a teorizar. 
 

Sim, camminando si sgonfia, e não apenas quando se é, 
nesta vida, um pneu. Também nós, de tanto rodar, vamos 
aos poucos desinflando. E por aí fui, inflado e inflamado 
num papo delirante. Fosse hoje, talvez tivesse dito, 
infelizmente com conhecimento de causa, que a partir de 
determinado ponto carecemos todos de alguma espécie de 
fortificante, de um novo alento para o corpo, quem sabe 
para a alma. 
 

* Camminando si sgonfia = andando se esvazia. Sgonfiato 
é vazio; sgonfiati é a forma plural. 



 

 

 

(Adaptado de: WERNECK, Humberto – Esse inferno vai 
acabar. Porto Alegre, Arquipélago, 2011, p. 85-86) 
  

A expressão em italiano, dirigida aos dois jovens casais 

pelo borracheiro, 

 a) confundiu ainda mais aqueles aventureiros, que já se 

sentiam um tanto perdidos no emaranhado de estradas 

fronteiriças. 

 b) deu aos turistas a certeza de que se encontravam na 

Itália, embora eles não atinassem com o sentido daquelas 

palavras. 

 c) acabou propiciando uma interpretação mais 

abrangente, que resultou numa teoria posteriormente 

levantada numa refeição. 

 d) deu oportunidade a que todos reconhecessem na frase 

do borracheiro a filosofia que ele havia incutido nela para 

orientar os jovens. 

 e) foi tomada em sentido puramente metafórico, já que 

parecia não se aplicar ao problema que os fez parar na 

borracharia. 

  

Questão 3: FCC - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Instrução: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

Filosofia de borracharia 

 

O borracheiro coçou a desmatada cabeça e proferiu a 
sentença tranquilizadora: nenhum problema com o nosso 
pneu, aliás quase tão calvo quanto ele. Estava apenas um 
bocado murcho. 
 

− Camminando si sgonfia* − explicou o camarada, com um 
sorriso de pouquíssimos dentes e enorme simpatia. 
 

O italiano vem a ser um dos muitos idiomas em que a 
minha abrangente ignorância é especializada, mas ainda 
assim compreendi que o pneu do nosso carro periclitante 
tinha se esvaziado ao longo da estrada. Não era para 
menos. Tendo saído de Paris, havíamos rodado muito antes 
de cair naquele emaranhado de fronteiras em que você 
corre o risco de não saber se está na Áustria, na Suíça ou 
na Itália. Soubemos que estávamos no norte, no sótão da 
Itália, vendo um providencial borracheiro dar nova carga a 
um pneu sgonfiato. 
 

Dali saímos − éramos dois jovens casais num distante 
verão europeu, embarcados numa aventura que, de 
camping em camping, nos levaria a Istambul – para dar 
carga nova a nossos estômagos, àquela altura não menos 
sgonfiati. O que pode a fome, em especial na juventude: à 
beira de um himalaia de sofrível espaguete fumegante, 
julguei ver fumaças filosóficas na sentença do tosco 
borracheiro. E, entre garfadas, sob o olhar zombeteiro 
dos companheiros de viagem, me pus a teorizar. 
 

Sim, camminando si sgonfia, e não apenas quando se é, 
nesta vida, um pneu. Também nós, de tanto rodar, vamos 

aos poucos desinflando. E por aí fui, inflado e inflamado 
num papo delirante. Fosse hoje, talvez tivesse dito, 
infelizmente com conhecimento de causa, que a partir de 
determinado ponto carecemos todos de alguma espécie de 
fortificante, de um novo alento para o corpo, quem sabe 
para a alma. 
 

* Camminando si sgonfia = andando se esvazia. Sgonfiato 
é vazio; sgonfiati é a forma plural. 
(Adaptado de: WERNECK, Humberto – Esse inferno vai acabar. Porto Alegre, 
Arquipélago, 2011, p. 85-86) 

  

Atente para as seguintes afirmações: 

 

I. A frase dita pelo borracheiro nada indiciou aos 

jovens turistas, que não sabiam em que país 

estavam − o que só veio a se esclarecer durante a 

refeição tipicamente italiana. 

II. A familiaridade que um dos jovens revelou ter 

com o idioma italiano permitiu-lhe deduzir da frase 

do borracheiro uma súmula filosófica. 

III. Como conclusão do antigo episódio narrado, o 

cronista lembra o quanto a vida acaba por nos 

tornar necessitados de novo ânimo para seguir 

vivendo-a. 

 

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

 a) I, II e III. 

 b) I e II, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) I e III, apenas. 

 e) III, apenas. 

  

Questão 4: FCC - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

“O povo não gosta de música clássica” 

 
Estudante de Letras, mal chegado à faculdade, comecei a 
dar aulas de Português numa escola pública da periferia 
da cidade. Estava feliz porque gostei do trabalho de 
professor, nessa escola estadual frequentada sobretudo 
por comerciários, office boys, aprendizes de ofício, 
feirantes etc. Éramos quase todos da mesma idade, havia 
camaradagem entre nós. 
 

Um dia convidei um grupinho dos mais chegados pra ir à 
minha casa ouvir música. “Música clássica”, adverti. 
Preparei um programinha meio didático, dentro da 
sequência histórica, com peças mais ou menos breves que 
iam do canto gregoriano a Villa-Lobos. Comentava as 
diferenças de estilo, de sentimento, de complexidade. A 
sessão toda durou quase duas horas, incluindo minhas 
tagarelices. Gostaram muito. 
 

Dois ou três dias depois, um deles (pobre, como os outros) 
apareceu na aula com um embrulho na mão. “Professor, 
comprei hoje isso pra mim. O senhor acha que essa música 



 

 

é boa?” Era um LP de Tchaikovsky, talvez com sinfonias ou 
aberturas, não me lembro. Disse que sim, e ele saiu todo 
sorridente. Imaginei a cena do dia: ele entrando numa 
casa de disco do centro da cidade e pedindo um “disco de 
música clássica”. Venderam-lhe uma gravação barata, 
nacional. 
 

Ao final do ano letivo despediu-se de mim (sairia da 
escola, concluído o primeiro grau) e me deixou na mão um 
bilhetinho. Não decorei as palavras, que eram poucas, mais 
ou menos estas: “Professor, muito obrigado por me fazer 
gostar de música clássica”. Desmoronei um pouco, 
pensando em como este país poderia ser diferente. Não 
lhe disse, na hora, que a gente pode gostar naturalmente 
de qualquer música: é preciso que não obstruam nosso 
acesso a todos os gêneros musicais. E embora seja quase 
impossível que estas palavras cheguem ao meu antigo 
aluno, pergunto-lhe agora, com mais de quatro décadas de 
atraso: “Então, seu Carlos, gostou do Tchaikovsky?” 
(Teotônio Ramires, inédito) 

  

No título do texto formula-se um preconceito que pode 

ser combatido, o que decorreria tomada a precaução 

expressa em: 

 a) Éramos quase todos da mesma idade, havia 
camaradagem entre nós. 

 b) Estava feliz porque gostei do trabalho de professor. 
 c) (...) ele entrando numa casa de disco do centro da 
cidade e pedindo um “disco de música clássica”. 
 d) (...) é preciso que não obstruam nosso acesso a todos 
os gêneros musicais. 

 e) Desmoronei um pouco, pensando em como este país 

poderia ser diferente. 

  

Questão 5: FCC - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

“O povo não gosta de música clássica” 

 

Estudante de Letras, mal chegado à faculdade, comecei a 
dar aulas de Português numa escola pública da periferia 
da cidade. Estava feliz porque gostei do trabalho de 
professor, nessa escola estadual frequentada sobretudo 
por comerciários, office boys, aprendizes de ofício, 
feirantes etc. Éramos quase todos da mesma idade, havia 
camaradagem entre nós. 
 

Um dia convidei um grupinho dos mais chegados pra ir à 
minha casa ouvir música. “Música clássica”, adverti. 
Preparei um programinha meio didático, dentro da 
sequência histórica, com peças mais ou menos breves que 
iam do canto gregoriano a Villa-Lobos. Comentava as 
diferenças de estilo, de sentimento, de complexidade. A 
sessão toda durou quase duas horas, incluindo minhas 
tagarelices. Gostaram muito. 
 

Dois ou três dias depois, um deles (pobre, como os outros) 
apareceu na aula com um embrulho na mão. “Professor, 

comprei hoje isso pra mim. O senhor acha que essa música 
é boa?” Era um LP de Tchaikovsky, talvez com sinfonias ou 
aberturas, não me lembro. Disse que sim, e ele saiu todo 
sorridente. Imaginei a cena do dia: ele entrando numa 
casa de disco do centro da cidade e pedindo um “disco de 
música clássica”. Venderam-lhe uma gravação barata, 
nacional. 
 

Ao final do ano letivo despediu-se de mim (sairia da 
escola, concluído o primeiro grau) e me deixou na mão um 
bilhetinho. Não decorei as palavras, que eram poucas, mais 
ou menos estas: “Professor, muito obrigado por me fazer 
gostar de música clássica”. Desmoronei um pouco, 
pensando em como este país poderia ser diferente. Não 
lhe disse, na hora, que a gente pode gostar naturalmente 
de qualquer música: é preciso que não obstruam nosso 
acesso a todos os gêneros musicais. E embora seja quase 
impossível que estas palavras cheguem ao meu antigo 
aluno, pergunto-lhe agora, com mais de quatro décadas de 
atraso: “Então, seu Carlos, gostou do Tchaikovsky?” 
(Teotônio Ramires, inédito) 

Atente para as seguintes afirmações: 

 

I. As informações do primeiro parágrafo do texto 

ressaltam a responsabilidade que teriam nossas 

escolas públicas de oferecerem em seu currículo 

atividades culturais até então negligenciadas. 

II. A providência do jovem professor junto a um 

grupo de alunos seguiu um certo método, tal como 

o indicam expressões como programinha meio 
didático e sequência histórica. 
III. No quarto parágrafo, o autor sugere que sua 

emoção de jovem professor diante do bilhetinho do 

aluno deveu-se à convicção de que muitos 

brasileiros poderiam beneficiar-se da mesma 

iniciativa. 

 

Em relação ao texto, está correto o que se afirma 

APENAS em 

 a) II e III.  b) I e III.  c) I e II.  d) I.  e) II. 

  

Questão 6: FCC - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

 

 

“O povo não gosta de música clássica” 

 

Estudante de Letras, mal chegado à faculdade, comecei a 
dar aulas de Português numa escola pública da periferia 
da cidade. Estava feliz porque gostei do trabalho de 
professor, nessa escola estadual frequentada sobretudo 
por comerciários, office boys, aprendizes de ofício, 
feirantes etc. Éramos quase todos da mesma idade, havia 
camaradagem entre nós. 
 

Um dia convidei um grupinho dos mais chegados pra ir à 
minha casa ouvir música. “Música clássica”, adverti. 



 

 

Preparei um programinha meio didático, dentro da 
sequência histórica, com peças mais ou menos breves que 
iam do canto gregoriano a Villa-Lobos. Comentava as 
diferenças de estilo, de sentimento, de complexidade. A 
sessão toda durou quase duas horas, incluindo minhas 
tagarelices. Gostaram muito. 
 

Dois ou três dias depois, um deles (pobre, como os outros) 
apareceu na aula com um embrulho na mão. “Professor, 
comprei hoje isso pra mim. O senhor acha que essa música 
é boa?” Era um LP de Tchaikovsky, talvez com sinfonias ou 
aberturas, não me lembro. Disse que sim, e ele saiu todo 
sorridente. Imaginei a cena do dia: ele entrando numa 
casa de disco do centro da cidade e pedindo um “disco de 
música clássica”. Venderam-lhe uma gravação barata, 
nacional. 
 

Ao final do ano letivo despediu-se de mim (sairia da 
escola, concluído o primeiro grau) e me deixou na mão um 
bilhetinho. Não decorei as palavras, que eram poucas, mais 
ou menos estas: “Professor, muito obrigado por me fazer 
gostar de música clássica”. Desmoronei um pouco, 
pensando em como este país poderia ser diferente. Não 
lhe disse, na hora, que a gente pode gostar naturalmente 
de qualquer música: é preciso que não obstruam nosso 
acesso a todos os gêneros musicais. E embora seja quase 
impossível que estas palavras cheguem ao meu antigo 
aluno, pergunto-lhe agora, com mais de quatro décadas de 
atraso: “Então, seu Carlos, gostou do Tchaikovsky?” 
(Teotônio Ramires, inédito) 

  

Da pressuposição de que ...... passa-se à inferência de que 

...... 

 

Em relação ao texto, a frase acima expressará um 

pensamento coerente preenchendo-se as lacunas, na 

ordem dada, com os segmentos: 

 a) os estudantes não gostam de música clássica − não há 

atividade escolar que os leve a apreciá-la. 

 b) os adolescentes não gostam de música clássica − 

quando forem adultos saberão apreciá-la. 

 c) a música clássica é para ouvidos refinados − todos 

podem gostar dela se a ouvirem com constância. 

 d) a música clássica tem um mesmo sentido para todos − 

pouca gente aprecia-a com sinceridade. 

 e) toda música clássica é de alta qualidade − quem gosta 

de música popular não lhe dará atenção. 

  

Questão 7: FCC - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

A lanterninha 

 

Apaguei todas as luzes, e não foi por economia; foi porque 
me deram uma lanterna de bolso, e tive a ideia de fazer a 
experiência de luz errante. 
 

A casa, com seus corredores, portas, móveis e ângulos que 

recebiam iluminação plena, passou a ser um lugar 
estranho, variável, em que só se viam seções de paredes e 
objetos, nunca a totalidade. E as seções giravam, 
desapareciam, transformavam- se. Isso me encantou. Eu 
descobria outra casa dentro da casa. 
 

A lanterna passava pelas coisas com uma fantasia criativa 
e destrutiva que subvertia o real. Mas que é o real, senão 
o acaso da iluminação? Apurei que as coisas não existem 
por si, mas pela claridade que as modela e projeta em 
nossa percepção visual. E que a luz é Deus. 
 

A partir daí entronizei minha lanterninha em pequeno 
nicho colocado na estante, e dispensei-me de ler os 
tratados que me perturbavam a consciência. Todas as 
noites retiro-a de lá e mergulho no divino. Até que um dia 
me canse e tenha de inventar outra divindade. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1985, p. 25) 

  
Nas expressões a luz é Deus (3º parágrafo) e mergulho no 
divino (4º parágrafo), ressalta-se um respeito religioso, o 

qual também está sugerido no seguinte segmento: 

 a) entronizei minha lanterninha em pequeno nicho. 
 b) tive a ideia de fazer a experiência de luz errante. 

 c) passou a ser um lugar estranho, variável. 
 d) dispensei-me de ler os tratados. 

 e) só se viam seções de paredes e objetos. 

  

Questão 8: VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia a tira para responder à questão. 

  



 

 

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

Considerando-se o sentido do termo egocêntricas, em 

destaque no primeiro quadrinho, é correto concluir, a 

partir da leitura da tira, que a indignação demonstrada 

pelo garoto 

 a) não se justifica, pois é equivocado qualificar as pessoas 

como egocêntricas apenas pelo fato de elas pensarem 

essencialmente em si próprias. 

 b) justifica-se, pois de fato ele acerta ao caracterizar 

como egocêntricas as pessoas que se esquecem de si 

próprias para pensar essencialmente nos outros. 

 c) justifica-se, já que, ao defender que as pessoas 

deveriam pensar mais nele, dá um exemplo de postura que 

se opõe à das pessoas egocêntricas. 

 d) não se justifica, pois ele erra generalizando as pessoas 

como egocêntricas, enquanto ele próprio, ao pretender 

que pensem mais nele, adota uma postura diferente. 

 e) não se justifica, pois, ao defender que as pessoas 

deveriam ser mais centradas nele, ele adota precisamente 

a postura egocêntrica que critica. 

  

Questão 9: VUNESP - Del PC CE/PC CE/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

A morte do narrador 

 

Recentemente recebi um e-mail de uma leitora 

perguntando a razão de eu ter, segundo ela, uma visão tão 

dura para com os idosos. O motivo da sua pergunta era eu 

ter dito, em uma de minhas colunas, que hoje em dia não 

existiam mais vovôs e vovós, porque estavam todos na 

academia querendo parecer com seus netos. 

 

Claro, minha leitora me entendeu mal. Mas o fato de ela 

ter me entendido mal, o que acontece com frequência 

quando se discute o tema da velhice, é comum, 

principalmente porque o próprio termo “velhice” já pede 

sinônimos politicamente corretos, como “terceira idade”, 

“melhor idade”, “maturidade”, entre outros. 

 

Uma característica do politicamente correto é que, 

quando ele se manifesta num uso linguístico específico, é 

porque esse uso se refere a um conceito já considerado 

como algo ruim. A marca essencial do politicamente 

correto é a hipocrisia articulada como gesto falso, ideias 

bem comportadas. 

 

Voltando à velhice. Minha leitora entendeu que eu dizia 

que idosos devem se afundar na doença, na solidão e no 

abandono, e não procurar ser felizes. Mas, quando eu dizia 

que eles estão fugindo da condição de avós, usava isso 

como metáfora da mentira (politicamente correta) quanto 

ao medo que temos de afundar na doença, antes de tudo 

psicológica, devido ao abandono e à solidão, típicos do 

mundo contemporâneo. Minha crítica era à nossa cultura, 

e não às vítimas dela. Ela cultua a juventude como padrão 

de vida e está intimamente associada ao medo do 

envelhecimento, da dor e da morte. Sua opção é pela 

“negação”, traço de um dos sintomas neuróticos descritos 

por Freud. 

 

Walter Benjamim, filósofo alemão do século XX, dizia que 

na modernidade o narrador da vida desapareceu. Isso 

quer dizer que as pessoas encarregadas, antigamente, de 

narrar a vida e propor sentido para ela perderam esse 

lugar. Hoje os mais velhos querem “aprender” com os mais 

jovens (aprender a amar, se relacionar, comprar, vestir, 

viajar, estar nas redes sociais). Esse fenômeno, além de 

cruel com o envelhecimento, é também desorganizador da 

própria juventude. Ouço cotidianamente, na sala de aula, 

os alunos demonstrarem seu desprezo por pais e mães que 

querem aprender a viver com eles. 

 

Alguns elementos do mundo moderno não ajudam a 

combater essa desvalorização dos mais velhos. As 

ferramentas de informação, normalmente mais acessíveis 

aos jovens, aumentam a percepção negativa dos mais 

velhos diante do acúmulo de conhecimento posto a serviço 

dos consumidores, que questionam as “verdades 

constituídas do passado”. A própria estrutura sobre a qual 

se funda a experiência moderna – ciência, técnica, 

superação de tradição – agrava a invisibilidade dos mais 

velhos. Em termos humanos, o passado (que “nada” serve 

ao mundo do progresso) tem um nome: idoso. Enfim, resta 



 

 

aos vovôs e vovós ir para a academia ou para as redes 

sociais. 
(Luiz Felipe Pondé, Somma, agosto 2014, p. 31. Adaptado) 

  

Ao explicar por que os idosos “estão fugindo da condição 

de avós”, o autor defende a tese de que o homem moderno 

tem 

 a) receio de perder os bens materiais. 

 b) nostalgia dos tempos da infância. 

 c) desejo de libertar-se por meio da morte. 

 d) pretensão de elevar-se pelo sofrimento. 

 e) medo de ser abandonado e ficar só. 

  

Questão 10: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e 

Administrativo/Segurança Institucional e 

Transporte/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Segundo a doutrina nacional, os crimes cibernéticos 

(também chamados de eletrônicos ou virtuais) dividem-se 

em puros (ou próprios) ou impuros (ou impróprios). Os 

primeiros são os praticados por meio de computadores e 

se realizam ou se consumam também em meio eletrônico. 

Os impuros ou impróprios são aqueles em que o agente se 

vale do computador como meio para produzir resultado 

que ameaça ou lesa outros bens, diferentes daqueles da 

informática. 

 

É importante destacar que o art. 154-A do Código Penal 

(Lei n.º 12.737/2012) trouxe para o ordenamento jurídico 

o crime novo de “invasão de dispositivo informático”, que 

consiste na conduta de invadir dispositivo informático 

alheio, conectado ou não à rede de computadores, 

mediante violação indevida de mecanismo de segurança e 

com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou 

informações sem autorização expressa ou tácita do titular 

do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter 

vantagem ilícita. Quanto à culpabilidade, a conduta 

criminosa do delito cibernético caracteriza-se somente 

pelo dolo, não havendo a previsão legal da conduta na 

forma culposa. Idem, ibidem. 

 

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, 

julgue o item a seguir. 

  

Depreende-se das informações do texto que, nos crimes 

cibernéticos chamados impuros ou impróprios, o resultado 

extrapola o universo virtual e atinge bens materiais 

alheios à informática. 

 Certo  

 Errado  

  

 

Questão 11: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e 

Administrativo/Segurança Institucional e 

Transporte/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Segundo a doutrina nacional, os crimes cibernéticos 

(também chamados de eletrônicos ou virtuais) dividem-se 

em puros (ou próprios) ou impuros (ou impróprios). Os 

primeiros são os praticados por meio de computadores e 

se realizam ou se consumam também em meio eletrônico. 

Os impuros ou impróprios são aqueles em que o agente se 

vale do computador como meio para produzir resultado 

que ameaça ou lesa outros bens, diferentes daqueles da 

informática. 

 

É importante destacar que o art. 154-A do Código Penal 

(Lei n.º 12.737/2012) trouxe para o ordenamento jurídico 

o crime novo de “invasão de dispositivo informático”, que 

consiste na conduta de invadir dispositivo informático 

alheio, conectado ou não à rede de computadores, 

mediante violação indevida de mecanismo de segurança e 

com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou 

informações sem autorização expressa ou tácita do titular 

do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter 

vantagem ilícita. Quanto à culpabilidade, a conduta 

criminosa do delito cibernético caracteriza-se somente 

pelo dolo, não havendo a previsão legal da conduta na 

forma culposa. Idem, ibidem. 

 

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, 

julgue o item a seguir. 

 

Infere-se dos fatos apresentados no texto que a 

consideração de crime para os delitos cibernéticos foi 

determinada há várias décadas, desde o surgimento da 

Internet. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 12: CESPE - AJ TRE GO/TRE 

GO/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto I 

  

Os primeiros anos que se seguiram à Proclamação da 

República foram de grandes incertezas quanto aos trilhos 

que a nova forma de governo deveria seguir. Em uma 

rápida olhada, identificam-se dois grupos que defendiam 

diferentes formas de se exercer o poder da República: os 

civis e os militares. Os civis, representados pelas elites 

das principais províncias — São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul —, queriam uma 

república federativa que desse muita autonomia às 

unidades regionais. Os militares, por outro lado, 

defendiam um Poder Executivo forte e se opunham à 

autonomia buscada pelos civis. Isso sem mencionar as 

acirradas disputas internas de cada grupo. Esse era um 

quadro que demonstrava a grande instabilidade sentida 

pelos cidadãos que viveram naqueles anos. Mas havia 

cidadãos? 

 

Formalmente, a Constituição de 1891 definia como 

cidadãos os brasileiros natos e, em regra, os 

naturalizados. Podiam votar os cidadãos com mais de vinte 

e um anos de idade que tivessem se alistado conforme 

determinação legal. Mas o que, exatamente, significava 

isso? Em 1894, na primeira eleição para presidente da 



 

 

República, votaram 2,2% da população. Tudo indica que, 

apesar de a República ter abolido o critério censitário e 

adotado o voto direto, a participação popular continuou 

sendo muito baixa em virtude, principalmente, da 

proibição do voto dos analfabetos e das mulheres. 

 

No que se refere à legislação eleitoral, alguns 

instrumentos legais vieram a público, mas nenhum deles 

alterou profundamente o processo eleitoral da época. As 

principais alterações promovidas na legislação 

contemplaram o fim do voto censitário e a manutenção do 

voto direto. Essas modificações, embora importantes, 

tiveram pouca repercussão prática, já que o voto ainda era 

restrito — analfabetos e mulheres não votavam — e o 

processo eleitoral continuava permeado por toda sorte de 

fraudes. 
Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles e Amanda Camylla Pereira. Eleições no 
Brasil: uma história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p. 27-8. 
Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações). 

  

De acordo com as ideias veiculadas no texto I, 

  

o fim do voto censitário e a manutenção do voto direto 

foram importantes porque denotaram a preocupação do 

governo com o povo e constituíram o início do processo 

democrático no Brasil. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 13: CESPE - AJ TRE GO/TRE 

GO/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto I 

  

Os primeiros anos que se seguiram à Proclamação da 

República foram de grandes incertezas quanto aos trilhos 

que a nova forma de governo deveria seguir. Em uma 

rápida olhada, identificam-se dois grupos que defendiam 

diferentes formas de se exercer o poder da República: os 

civis e os militares. Os civis, representados pelas elites 

das principais províncias — São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul —, queriam uma 

república federativa que desse muita autonomia às 

unidades regionais. Os militares, por outro lado, 

defendiam um Poder Executivo forte e se opunham à 

autonomia buscada pelos civis. Isso sem mencionar as 

acirradas disputas internas de cada grupo. Esse era um 

quadro que demonstrava a grande instabilidade sentida 

pelos cidadãos que viveram naqueles anos. Mas havia 

cidadãos? 

 

Formalmente, a Constituição de 1891 definia como 

cidadãos os brasileiros natos e, em regra, os 

naturalizados. Podiam votar os cidadãos com mais de vinte 

e um anos de idade que tivessem se alistado conforme 

determinação legal. Mas o que, exatamente, significava 

isso? Em 1894, na primeira eleição para presidente da 

República, votaram 2,2% da população. Tudo indica que, 

apesar de a República ter abolido o critério censitário e 

adotado o voto direto, a participação popular continuou 

sendo muito baixa em virtude, principalmente, da 

proibição do voto dos analfabetos e das mulheres. 

 

No que se refere à legislação eleitoral, alguns 

instrumentos legais vieram a público, mas nenhum deles 

alterou profundamente o processo eleitoral da época. As 

principais alterações promovidas na legislação 

contemplaram o fim do voto censitário e a manutenção do 

voto direto. Essas modificações, embora importantes, 

tiveram pouca repercussão prática, já que o voto ainda era 

restrito — analfabetos e mulheres não votavam — e o 

processo eleitoral continuava permeado por toda sorte de 

fraudes. 
Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles e Amanda Camylla Pereira. Eleições no 
Brasil: uma história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p. 27-8. 
Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações). 

  

De acordo com as ideias veiculadas no texto I, 

  

nos primeiros anos após a Proclamação da República, os 

civis e os militares discordavam quanto à autonomia que 

deveria ser dada pelo governo às unidades regionais. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 14: CESPE - AJ TRE GO/TRE 

GO/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto I 

  

Os primeiros anos que se seguiram à Proclamação da 

República foram de grandes incertezas quanto aos trilhos 

que a nova forma de governo deveria seguir. Em uma 

rápida olhada, identificam-se dois grupos que defendiam 

diferentes formas de se exercer o poder da República: os 

civis e os militares. Os civis, representados pelas elites 

das principais províncias — São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul —, queriam uma 

república federativa que desse muita autonomia às 

unidades regionais. Os militares, por outro lado, 

defendiam um Poder Executivo forte e se opunham à 

autonomia buscada pelos civis. Isso sem mencionar as 

acirradas disputas internas de cada grupo. Esse era um 

quadro que demonstrava a grande instabilidade sentida 

pelos cidadãos que viveram naqueles anos. Mas havia 

cidadãos? 

 

Formalmente, a Constituição de 1891 definia como 

cidadãos os brasileiros natos e, em regra, os 

naturalizados. Podiam votar os cidadãos com mais de vinte 

e um anos de idade que tivessem se alistado conforme 

determinação legal. Mas o que, exatamente, significava 

isso? Em 1894, na primeira eleição para presidente da 

República, votaram 2,2% da população. Tudo indica que, 

apesar de a República ter abolido o critério censitário e 

adotado o voto direto, a participação popular continuou 

sendo muito baixa em virtude, principalmente, da 

proibição do voto dos analfabetos e das mulheres. 

 

No que se refere à legislação eleitoral, alguns 



 

 

instrumentos legais vieram a público, mas nenhum deles 

alterou profundamente o processo eleitoral da época. As 

principais alterações promovidas na legislação 

contemplaram o fim do voto censitário e a manutenção do 

voto direto. Essas modificações, embora importantes, 

tiveram pouca repercussão prática, já que o voto ainda era 

restrito — analfabetos e mulheres não votavam — e o 

processo eleitoral continuava permeado por toda sorte de 

fraudes. 
Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles e Amanda Camylla Pereira. Eleições no 
Brasil: uma história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p. 27-8. 
Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações). 

  

De acordo com as ideias veiculadas no texto I, 

  

a instabilidade observada nos anos que se seguiram à 

Proclamação da República deveu-se ao súbito ganho de 

poder dos civis, o que, de acordo com o texto, gerou 

acirradas disputas com os militares, tradicionais 

detentores do poder. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 15: CESPE - AJ TRE GO/TRE 

GO/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto II 

 

Segundo a Constituição Federal, todo poder emana do 

povo e por ele será exercido, quer de maneira direta, quer 

por intermédio de representantes eleitos. Essa afirmação, 

dentro do espírito do texto constitucional, deve ser 

interpretada como verdadeiro dogma estabelecido pelo 

constituinte originário, mormente quando nos debruçamos 

sobre o cenário político dos anos anteriores à eleição dos 

membros que comporiam a Assembleia Constituinte que 

resultou na Carta de 1988. 

 

Em expedita sinopse, é possível perceber que, após longo 

período de repressão à manifestação do pensamento, o 

povo brasileiro ansiava por exercer o direito de eleger os 

seus representantes com o objetivo de participar direta 

ou indiretamente da formação da vontade política da 

nação. 

 

Dentro desse contexto, impende destacar que os 

movimentos populares que ocorreram a partir do ano de 

1984, que deram margem ao início do processo de 

elaboração da nova Carta, deixaram transparecer de 

maneira cristalina aos então governantes que o coração da 

nação brasileira estava palpitante, quase que 

exageradamente acelerado, tendo em vista a possibilidade 

de se recuperar o exercício do poder, cujo titular, por 

longo lapso, deixou de ser escolhido pelo povo brasileiro. 

 

Em meio a esse cenário, foi elaborado o texto 

constitucional, que, desde então, recebeu a denominação 

de Constituição Cidadã. O art. 14 desse texto confere 

ênfase à titularidade do poder para ressaltar que “A 

soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e 

pelo voto direto e secreto, com valor igual a todos”, 

deixando transparecer que a intenção da Lei Maior é 

fazer que o povo exerça efetivamente o seu direito de 

participar da formação da vontade política. 
Fernando Marques Sá. Desaprovação das contas de campanha do candidato – avanço 
da legislação para as eleições de 2014. In: Estudos Eleitorais. Brasília: Tribunal 
Superior Eleitoral. Vol. 9, n.o 2, 2014, p. 52-3. Internet: <www.tse.jus.br> (com 
adaptações). 

  

Conforme as ideias do texto II, 

 

a Constituição Federal de 1988 é denominada de 

Constituição Cidadã por conferir ênfase à titularidade do 

exercício do poder pelo povo, como se pode observar no 

texto do artigo 14 da Carta Magna. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 16: CESPE - TJ TRE GO/TRE 

GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Em 1880, o deputado Rui Barbosa, da Bahia, redigiu, a 

pedido do presidente do Conselho de Ministros, José 

Antônio Saraiva, o projeto de lei de reforma eleitoral. Em 

abril de 1880, o Ministério do Império enviaria o 

documento à Câmara dos Deputados. Aprovado 

posteriormente pelo Senado, em janeiro do ano seguinte 

seria transformado no Decreto n.º 3.029 e ficaria 

popularmente conhecido como Lei Saraiva. Por intermédio 

dela, seriam instituídas eleições diretas no país para 

todos os cargos, à exceção do de regente, amparado pelo 

Ato Adicional. 

 

Naquela época, o voto não era universal: para participar do 

processo eleitoral, requeriam-se 200 mil réis de renda 

líquida anual comprovada. Havia, no entanto, a previsão de 

dispensa de comprovação de rendimentos, que se aplicava 

a inúmeras autoridades, como, entre outros, ministros, 

conselheiros de estado, bispos, presidentes de província, 

deputados, promotores públicos. Praças militares e 

policiais não podiam alistar-se. 

 

Para candidatar-se, o cidadão, além de não ter sido 

pronunciado em processo criminal, deveria auferir renda 

proporcional à importância do cargo pretendido. Deveria, 

ainda, solicitar por escrito o seu alistamento na paróquia 

em que fosse domiciliado. Candidatos a vereador e a juiz 

de paz tinham apenas de comprovar residência no 

município e no distrito por mais de dois anos; candidatos a 

deputado provincial, dois anos na província; candidatos a 

deputado geral, renda anual de 800 mil réis; e candidatos 

a senador deviam comprovar, além da idade de quarenta 

anos, a percepção de renda anual de um milhão e 

seiscentos mil réis. 

 

Uma modificação digna de nota é que, a partir daquela 

década, os trabalhos eleitorais não seriam mais 

precedidos de cerimônias religiosas, como era habitual 

antes da edição da Lei Saraiva. Refletindo a relação entre 

o Estado e a Igreja, já havia ocorrido que algumas 



 

 

eleições fossem realizadas em templos religiosos; a partir 

da lei, apenas na falta de outros edifícios os pleitos 

poderiam ser realizados em igrejas, muito embora fosse 

possível afixar nelas — como locais públicos que eram — 

editais informando eliminações, inclusões e alterações nos 

alistamentos. 

 

Títulos eleitorais: 1881-2008. Brasília: Tribunal 

Superior Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 

2009, p. 11-2. Internet: <www.tse.jus.br> (com 

adaptações). 

 

Julgue o item que se segue com base nas ideias do texto. 

  

A partir da entrada em vigor da Lei Saraiva, a Igreja 

deixou de interferir nas questões de Estado. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 17: CESPE - TJ TRE GO/TRE 

GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Em 1880, o deputado Rui Barbosa, da Bahia, redigiu, a 

pedido do presidente do Conselho de Ministros, José 

Antônio Saraiva, o projeto de lei de reforma eleitoral. Em 

abril de 1880, o Ministério do Império enviaria o 

documento à Câmara dos Deputados. Aprovado 

posteriormente pelo Senado, em janeiro do ano seguinte 

seria transformado no Decreto n.º 3.029 e ficaria 

popularmente conhecido como Lei Saraiva. Por intermédio 

dela, seriam instituídas eleições diretas no país para 

todos os cargos, à exceção do de regente, amparado pelo 

Ato Adicional. 

 

Naquela época, o voto não era universal: para participar do 

processo eleitoral, requeriam-se 200 mil réis de renda 

líquida anual comprovada. Havia, no entanto, a previsão de 

dispensa de comprovação de rendimentos, que se aplicava 

a inúmeras autoridades, como, entre outros, ministros, 

conselheiros de estado, bispos, presidentes de província, 

deputados, promotores públicos. Praças militares e 

policiais não podiam alistar-se. 

 

Para candidatar-se, o cidadão, além de não ter sido 

pronunciado em processo criminal, deveria auferir renda 

proporcional à importância do cargo pretendido. Deveria, 

ainda, solicitar por escrito o seu alistamento na paróquia 

em que fosse domiciliado. Candidatos a vereador e a juiz 

de paz tinham apenas de comprovar residência no 

município e no distrito por mais de dois anos; candidatos a 

deputado provincial, dois anos na província; candidatos a 

deputado geral, renda anual de 800 mil réis; e candidatos 

a senador deviam comprovar, além da idade de quarenta 

anos, a percepção de renda anual de um milhão e 

seiscentos mil réis. 

 

Uma modificação digna de nota é que, a partir daquela 

década, os trabalhos eleitorais não seriam mais 

precedidos de cerimônias religiosas, como era habitual 

antes da edição da Lei Saraiva. Refletindo a relação entre 

o Estado e a Igreja, já havia ocorrido que algumas 

eleições fossem realizadas em templos religiosos; a partir 

da lei, apenas na falta de outros edifícios os pleitos 

poderiam ser realizados em igrejas, muito embora fosse 

possível afixar nelas — como locais públicos que eram — 

editais informando eliminações, inclusões e alterações nos 

alistamentos. 

 

Títulos eleitorais: 1881-2008. Brasília: Tribunal 

Superior Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 

2009, p. 11-2. Internet: <www.tse.jus.br> (com 

adaptações). 

 

Julgue o item que se segue com base nas ideias do texto. 

  

As eleições diretas no Brasil tiveram início em 1880. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 18: CESPE - TJ TRE GO/TRE 

GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Em 1880, o deputado Rui Barbosa, da Bahia, redigiu, a 

pedido do presidente do Conselho de Ministros, José 

Antônio Saraiva, o projeto de lei de reforma eleitoral. Em 

abril de 1880, o Ministério do Império enviaria o 

documento à Câmara dos Deputados. Aprovado 

posteriormente pelo Senado, em janeiro do ano seguinte 

seria transformado no Decreto n.º 3.029 e ficaria 

popularmente conhecido como Lei Saraiva. Por intermédio 

dela, seriam instituídas eleições diretas no país para 

todos os cargos, à exceção do de regente, amparado pelo 

Ato Adicional. 

 

Naquela época, o voto não era universal: para participar do 

processo eleitoral, requeriam-se 200 mil réis de renda 

líquida anual comprovada. Havia, no entanto, a previsão de 

dispensa de comprovação de rendimentos, que se aplicava 

a inúmeras autoridades, como, entre outros, ministros, 

conselheiros de estado, bispos, presidentes de província, 

deputados, promotores públicos. Praças militares e 

policiais não podiam alistar-se. 

 

Para candidatar-se, o cidadão, além de não ter sido 

pronunciado em processo criminal, deveria auferir renda 

proporcional à importância do cargo pretendido. Deveria, 

ainda, solicitar por escrito o seu alistamento na paróquia 

em que fosse domiciliado. Candidatos a vereador e a juiz 

de paz tinham apenas de comprovar residência no 

município e no distrito por mais de dois anos; candidatos a 

deputado provincial, dois anos na província; candidatos a 

deputado geral, renda anual de 800 mil réis; e candidatos 

a senador deviam comprovar, além da idade de quarenta 

anos, a percepção de renda anual de um milhão e 

seiscentos mil réis. 

 

Uma modificação digna de nota é que, a partir daquela 

década, os trabalhos eleitorais não seriam mais 



 

 

precedidos de cerimônias religiosas, como era habitual 

antes da edição da Lei Saraiva. Refletindo a relação entre 

o Estado e a Igreja, já havia ocorrido que algumas 

eleições fossem realizadas em templos religiosos; a partir 

da lei, apenas na falta de outros edifícios os pleitos 

poderiam ser realizados em igrejas, muito embora fosse 

possível afixar nelas — como locais públicos que eram — 

editais informando eliminações, inclusões e alterações nos 

alistamentos. 

 

Títulos eleitorais: 1881-2008. Brasília: Tribunal 

Superior Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 

2009, p. 11-2. Internet: <www.tse.jus.br> (com 

adaptações). 

 

Julgue o item que se segue com base nas ideias do texto. 

  

A possibilidade de eleição direta para o cargo de regente 

não foi considerada pela Lei Saraiva. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 19: CESPE - TJ TRE GO/TRE 

GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Em 1880, o deputado Rui Barbosa, da Bahia, redigiu, a 

pedido do presidente do Conselho de Ministros, José 

Antônio Saraiva, o projeto de lei de reforma eleitoral. Em 

abril de 1880, o Ministério do Império enviaria o 

documento à Câmara dos Deputados. Aprovado 

posteriormente pelo Senado, em janeiro do ano seguinte 

seria transformado no Decreto n.º 3.029 e ficaria 

popularmente conhecido como Lei Saraiva. Por intermédio 

dela, seriam instituídas eleições diretas no país para 

todos os cargos, à exceção do de regente, amparado pelo 

Ato Adicional. 

 

Naquela época, o voto não era universal: para participar do 

processo eleitoral, requeriam-se 200 mil réis de renda 

líquida anual comprovada. Havia, no entanto, a previsão de 

dispensa de comprovação de rendimentos, que se aplicava 

a inúmeras autoridades, como, entre outros, ministros, 

conselheiros de estado, bispos, presidentes de província, 

deputados, promotores públicos. Praças militares e 

policiais não podiam alistar-se. 

 

Para candidatar-se, o cidadão, além de não ter sido 

pronunciado em processo criminal, deveria auferir renda 

proporcional à importância do cargo pretendido. Deveria, 

ainda, solicitar por escrito o seu alistamento na paróquia 

em que fosse domiciliado. Candidatos a vereador e a juiz 

de paz tinham apenas de comprovar residência no 

município e no distrito por mais de dois anos; candidatos a 

deputado provincial, dois anos na província; candidatos a 

deputado geral, renda anual de 800 mil réis; e candidatos 

a senador deviam comprovar, além da idade de quarenta 

anos, a percepção de renda anual de um milhão e 

seiscentos mil réis. 

 

Uma modificação digna de nota é que, a partir daquela 

década, os trabalhos eleitorais não seriam mais 

precedidos de cerimônias religiosas, como era habitual 

antes da edição da Lei Saraiva. Refletindo a relação entre 

o Estado e a Igreja, já havia ocorrido que algumas 

eleições fossem realizadas em templos religiosos; a partir 

da lei, apenas na falta de outros edifícios os pleitos 

poderiam ser realizados em igrejas, muito embora fosse 

possível afixar nelas — como locais públicos que eram — 

editais informando eliminações, inclusões e alterações nos 

alistamentos. 

 

Títulos eleitorais: 1881-2008. Brasília: Tribunal 

Superior Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 

2009, p. 11-2. Internet: <www.tse.jus.br> (com 

adaptações). 

 

Julgue o item que se segue com base nas ideias do texto. 

  

Na época a que o texto se refere, todo candidato a cargo 

público deveria comprovar o atendimento a requisitos de 

idade e rendimento anual. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 20: CESPE - TJ TRE GO/TRE 

GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O Decreto n.º 1 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, 

primeiro Código Eleitoral pátrio, instituiu a justiça 

eleitoral no Brasil, com funções contenciosas e 

administrativas. Eram seus órgãos: um Tribunal Superior 

(de justiça eleitoral — o decreto não menciona justiça 

eleitoral), na capital da República; um tribunal regional, na 

capital de cada estado, no DF e na sede do governo do 

território do Acre, além de juízes eleitorais nas comarcas 

e nos distritos. O Tribunal Superior — de justiça eleitoral 

— com jurisdição em todo o território nacional, compunha-

se de oito membros efetivos e oito substitutos, e era 

presidido pelo vice-presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF). A ele se somavam dois membros efetivos e 

dois substitutos, sorteados dentre os ministros do STF, 

além de dois efetivos e dois substitutos, sorteados 

dentre os desembargadores da Corte de Apelação do DF. 

Por fim, integravam a Corte três membros efetivos e 

quatro substitutos, escolhidos pelo chefe do governo 

provisório dentre quinze cidadãos, indicados pelo STF, 

desde que atendessem aos requisitos de notável saber 

jurídico e idoneidade moral. Dentre seus membros, elegia 

o Tribunal Superior, em escrutínio secreto, por meio de 

cédulas com o nome do juiz e a designação do cargo, um 

vice-presidente e um procurador para exercer as funções 

do Ministério Público, tendo este último a denominação de 

procurador-geral da justiça eleitoral. Em relação a esse 

cargo, nota-se uma peculiaridade, à época da criação do 

Tribunal Superior: o procurador-geral da justiça eleitoral 

não era o procurador-geral da República, mas sim um 

membro do próprio tribunal. 

 



 

 

As formas de composição do TSE: de 1932 aos dias 

atuais. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, Secretaria de 

Gestão da Informação, 2008, p. 11. Internet: 

<www.tse.jus.br> (com adaptações). 

  

Com referência às estruturas linguísticas do texto, julgue 

o item a seguir. 

  

Na linha 10, a expressão “este último” remete ao último 

órgão mencionado no período: o “Ministério Público”. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 21: FCC - Tec (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico 

Administrativo/Segurança Institucional/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

O sino d e ouro 

 

[...] − mas me contaram em Goiás, nessa povoação de 
poucas almas, as casas são pobres e os homens pobres, e 
muitos são parados e doentes e indolentes, e mesmo a 
igreja é pequena, me contaram que ali tem − coisa bela e 
espantosa − um grande sino de ouro. 
 

Lembrança de antigo esplendor, gesto de gratidão, dádiva 
ao Senhor de um grã-senhor − nem Chartres, nem Colônia, 
nem S. Pedro ou Ruão, nenhuma catedral imensa com seus 
enormes carrilhões tem nada capaz de um som tão lindo e 
puro como esse sino de ouro, de ouro catado e fundido na 
própria terra goiana nos tempos de antigamente. 
 

É apenas um sino, mas é de ouro. De tarde seu som vai 
voando em ondas mansas sobre as matas e os cerrados, e 
as veredas de buritis, e a melancolia do chapadão, e chega 
ao distante e deserto carrascal, e avança em ondas 
mansas sobre os campos imensos, o som do sino de ouro. E 
a cada um daqueles homens pobres ele dá cada dia sua 
ração de alegria. Eles sabem que de todos os ruídos e sons 
que fogem do mundo em procura de Deus − gemidos, 
gritos, blasfêmias, batuques, sinos, orações, e o murmúrio 
temeroso e agônico das grandes cidades que esperam a 
explosão atômica e no seu próprio ventre negro parecem 
conter o germe de todas as explosões − eles sabem que 
Deus, com especial delícia e alegria, ouve o som alegre do 
sino de ouro perdido no fundo do sertão. E então é como 
se cada homem, o mais pobre, o mais doente e humilde, o 
mais mesquinho e triste, tivesse dentro da alma um 
pequeno sino de ouro. [...] 
 

Mas quem me contou foi um homem velho que esteve lá; 
contou dizendo: “eles têm um sino de ouro e acham que 
vivem disso, não se importam com mais nada, nem querem 
mais trabalhar; fazem apenas o essencial para comer e 
continuar a viver, pois acham maravilhoso ter um sino de 
ouro”. 
 

O homem velho me contou isso com espanto e desprezo. 
Mas eu contei a uma criança e nos seus olhos se lia seu 
pensamento: que a coisa mais bonita do mundo deve ser 
ouvir um sino de ouro. Com certeza é esta mesma a opinião 
de Deus, pois ainda que Deus não exista ele só pode ter a 
mesma opinião de uma criança. Pois cada um de nós quando 
criança tem dentro da alma seu sino de ouro que depois, 
por nossa culpa e miséria e pecado e corrução*, vai 
virando ferro e chumbo, vai virando pedra e terra, e lama 
e podridão. 
              *corrução = corrupção (regionalismo) 

 
(Adaptado de: BRAGA, Rubem. Os melhores contos de Rubem Braga. São Paulo: 
Global, 1999, 10 ed. p. 131-132) 

  

No último parágrafo, identifica-se 

 a) a conclusão pertinente de todo o desenvolvimento 

textual, com oposição entre a visão de espanto e desprezo 

de um homem velho e a ingenuidade e a simplicidade de 

uma criança, ainda não corrompida pelos desencantos da 

vida. 

 b) a introdução de um novo argumento de sustentação da 

ideia central do texto, ou seja, a de que os seres humanos 

estarão sempre sujeitos à perda de valores morais e 

religiosos, principalmente se conseguem alcançar riquezas 

materiais. 

 c) uma opinião emitida pelo próprio autor, em que expõe 

sua dúvida pessoal quanto à real importância atribuída a 

um objeto de alto valor, como um sino de ouro, 

desnecessário, entretanto, para uma população tão pobre 

e desamparada. 

 d) uma censura ao emprego indevido de bens materiais, 

simbolizados na utilização do ouro extraído do próprio 

lugar, onde nada mais existe, a não ser indolência e 

miséria, para fundir um sino, cujo benefício está apenas 

na sonoridade, ainda que bela. 

 e) o desprezo do autor diante da história que lhe foi 

contada, por considerar o contraste entre a pobreza das 

pessoas e a quantidade de ouro necessária para a fundição 

de um sino, sem valor imediato para melhorar as condições 

de vida na região. 

  

Questão 22: FCC - Tec (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico 

Administrativo/Segurança Institucional/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

O sino d e ouro 

 

[...] − mas me contaram em Goiás, nessa povoação de 
poucas almas, as casas são pobres e os homens pobres, e 
muitos são parados e doentes e indolentes, e mesmo a 
igreja é pequena, me contaram que ali tem − coisa bela e 
espantosa − um grande sino de ouro. 
 

Lembrança de antigo esplendor, gesto de gratidão, dádiva 
ao Senhor de um grã-senhor − nem Chartres, nem Colônia, 
nem S. Pedro ou Ruão, nenhuma catedral imensa com seus 



 

 

enormes carrilhões tem nada capaz de um som tão lindo e 
puro como esse sino de ouro, de ouro catado e fundido na 
própria terra goiana nos tempos de antigamente. 
 

É apenas um sino, mas é de ouro. De tarde seu som vai 
voando em ondas mansas sobre as matas e os cerrados, e 
as veredas de buritis, e a melancolia do chapadão, e chega 
ao distante e deserto carrascal, e avança em ondas 
mansas sobre os campos imensos, o som do sino de ouro. E 
a cada um daqueles homens pobres ele dá cada dia sua 
ração de alegria. Eles sabem que de todos os ruídos e sons 
que fogem do mundo em procura de Deus − gemidos, 
gritos, blasfêmias, batuques, sinos, orações, e o murmúrio 
temeroso e agônico das grandes cidades que esperam a 
explosão atômica e no seu próprio ventre negro parecem 
conter o germe de todas as explosões − eles sabem que 
Deus, com especial delícia e alegria, ouve o som alegre do 
sino de ouro perdido no fundo do sertão. E então é como 
se cada homem, o mais pobre, o mais doente e humilde, o 
mais mesquinho e triste, tivesse dentro da alma um 
pequeno sino de ouro. [...] 
 

Mas quem me contou foi um homem velho que esteve lá; 
contou dizendo: “eles têm um sino de ouro e acham que 
vivem disso, não se importam com mais nada, nem querem 
mais trabalhar; fazem apenas o essencial para comer e 
continuar a viver, pois acham maravilhoso ter um sino de 
ouro”. 
 

O homem velho me contou isso com espanto e desprezo. 
Mas eu contei a uma criança e nos seus olhos se lia seu 
pensamento: que a coisa mais bonita do mundo deve ser 
ouvir um sino de ouro. Com certeza é esta mesma a opinião 
de Deus, pois ainda que Deus não exista ele só pode ter a 
mesma opinião de uma criança. Pois cada um de nós quando 
criança tem dentro da alma seu sino de ouro que depois, 
por nossa culpa e miséria e pecado e corrução*, vai 
virando ferro e chumbo, vai virando pedra e terra, e lama 
e podridão. 
              *corrução = corrupção (regionalismo) 

 

(Adaptado de: BRAGA, Rubem. Os melhores contos de 

Rubem Braga. São Paulo: Global, 1999, 10 ed. p. 131-132) 
  
É apenas um sino, mas é de ouro. De tarde seu som vai 
voando em ondas mansas sobre as matas e os cerrados, e 
as veredas de buritis, e a melancolia do chapadão, e chega 
ao distante e deserto carrascal, e avança em ondas 
mansas sobre os campos imensos, o som do sino de ouro. E 
a cada um daqueles homens pobres ele dá cada dia sua 
ração de alegria. [...] E então é como se cada homem, o 
mais pobre, o mais doente e humilde, o mais mesquinho e 
triste, tivesse dentro da alma um pequeno sino de ouro. 

 

O trecho transcrito acima é exemplo de 

 a) uso insistente de repetições que interrompem 

conscientemente o fluxo narrativo, resultando em ideias 

circulares e expressões já apresentadas anteriormente 

como, por exemplo, ondas mansas. 

 b) emprego de recursos sintáticos que garantem o 

encadeamento das ideias, como a insistência no uso da 

conjunção e, que imprime, além do mais, ritmo melódico às 

frases. 

 c) ressalva em relação a todo o teor do texto, ao 

pretender acentuar a importância de um sino de ouro, 

como atestado da antiga prosperidade do lugarejo, agora 

habitado somente por homens pobres. 

 d) identificação dos sentimentos religiosos do autor, ao 

ouvir o som do sino de ouro, participando da alegria 

demonstrada pelos habitantes do lugar em possuir tão 

valioso instrumento sonoro. 

 e) uso prolixo de alguns elementos da língua, pois, ao 

afirmar que se trata de apenas um sino, ou de um pequeno 

sino de ouro, o autor diminui a importância desse objeto 

naquele lugar humilde. 

  

Questão 23: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico 

Administrativo/Atuarial/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Na organização do poder político no Estado moderno, à luz 

da tradição iluminista, o direito tem por função a 

preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a 

desordem do estado de natureza, que, em virtude do risco 

da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a 

existência de um poder institucional. Mas a conquista da 

liberdade humana também reclama a distribuição do poder 

em ramos diversos, com a disposição de meios que 

assegurem o controle recíproco entre eles para o advento 

de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades 

estatais. A concentração do poder em um só órgão ou 

pessoa viria sempre em detrimento do exercício da 

liberdade. É que, como observou Montesquieu, “todo 

homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até 

onde encontra limites. Para que não se possa abusar do 

poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder 

limite o poder”. 

 

Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as 

esferas de abrangência dos poderes políticos: “só se 

concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua 

separação; ninguém se arriscava a apresentar, sob a 

forma de sistema coerente, as consequências de conceitos 

diversos”. Pensador francês do século XVIII, 

Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o 

empirismo de origem baconiana, não abandonando o rigor 

das certezas matemáticas em suas certezas morais. 

Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no 

plano da idealidade, serviram aos filósofos do pacto social 

para a explicação dos fundamentos do Estado ou da 

sociedade civil, ele procurou ingressar no terreno dos 

fatos. 

 

Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional do 

Ministério Público em função da proteção dos direitos 

humanos. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2010, p. 18-

9. Internet: <www.teses.usp.br> (com adaptações). 

  

Com base nas ideias contidas no texto, julgue o item a 



 

 

seguir. 

  

Montesquieu busca a explicação dos fundamentos do 

Estado ou da sociedade civil de forma análoga à dos 

metafísicos. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 24: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico 

Administrativo/Atuarial/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Na organização do poder político no Estado moderno, à luz 

da tradição iluminista, o direito tem por função a 

preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a 

desordem do estado de natureza, que, em virtude do risco 

da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a 

existência de um poder institucional. Mas a conquista da 

liberdade humana também reclama a distribuição do poder 

em ramos diversos, com a disposição de meios que 

assegurem o controle recíproco entre eles para o advento 

de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades 

estatais. A concentração do poder em um só órgão ou 

pessoa viria sempre em detrimento do exercício da 

liberdade. É que, como observou Montesquieu, “todo 

homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até 

onde encontra limites. Para que não se possa abusar do 

poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder 

limite o poder”. 

 

Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as 

esferas de abrangência dos poderes políticos: “só se 

concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua 

separação; ninguém se arriscava a apresentar, sob a 

forma de sistema coerente, as consequências de conceitos 

diversos”. Pensador francês do século XVIII, 

Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o 

empirismo de origem baconiana, não abandonando o rigor 

das certezas matemáticas em suas certezas morais. 

Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no 

plano da idealidade, serviram aos filósofos do pacto social 

para a explicação dos fundamentos do Estado ou da 

sociedade civil, ele procurou ingressar no terreno dos 

fatos. 

 

Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional do 

Ministério Público em função da proteção dos direitos 

humanos. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2010, p. 18-

9. Internet: <www.teses.usp.br> (com adaptações). 

  

Com base nas ideias contidas no texto, julgue o item a 

seguir. 

  

No Estado moderno, cabe ao Ministério Público a função 

da preservação da liberdade humana, de forma a proteger 

os mais fracos da dominação dos mais fortes. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 25: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico 

Administrativo/Atuarial/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Na organização do poder político no Estado moderno, à luz 

da tradição iluminista, o direito tem por função a 

preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a 

desordem do estado de natureza, que, em virtude do risco 

da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a 

existência de um poder institucional. Mas a conquista da 

liberdade humana também reclama a distribuição do poder 

em ramos diversos, com a disposição de meios que 

assegurem o controle recíproco entre eles para o advento 

de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades 

estatais. A concentração do poder em um só órgão ou 

pessoa viria sempre em detrimento do exercício da 

liberdade. É que, como observou Montesquieu, “todo 

homem que tem poder tende a abusar dele; ele vai até 

onde encontra limites. Para que não se possa abusar do 

poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder 

limite o poder”. 

 

Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as 

esferas de abrangência dos poderes políticos: “só se 

concebia sua união nas mãos de um só ou, então, sua 

separação; ninguém se arriscava a apresentar, sob a 

forma de sistema coerente, as consequências de conceitos 

diversos”. Pensador francês do século XVIII, 

Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o 

empirismo de origem baconiana, não abandonando o rigor 

das certezas matemáticas em suas certezas morais. 

Porém, refugindo às especulações metafísicas que, no 

plano da idealidade, serviram aos filósofos do pacto social 

para a explicação dos fundamentos do Estado ou da 

sociedade civil, ele procurou ingressar no terreno dos 

fatos. 

 

Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional do 

Ministério Público em função da proteção dos direitos 

humanos. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2010, p. 18-

9. Internet: <www.teses.usp.br> (com adaptações). 

  

Com base nas ideias contidas no texto, julgue o item a 

seguir. 

  

Segundo Montesquieu, aquele que não encontra limites 

para o exercício do poder que detém tende a agir de 

forma abusiva. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 26: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico 

Administrativo/Atuarial/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A persecução penal se desenvolve em duas fases: uma 

fase administrativa, de inquérito policial, e uma fase 

jurisdicional, de ação penal. Assim, nada mais é o inquérito 

policial que um procedimento administrativo destinado a 

reunir elementos necessários à apuração da prática de 

uma infração penal e de sua autoria. Em outras palavras, o 

inquérito policial é um procedimento policial que tem por 



 

 

finalidade construir um lastro probatório mínimo, 

ensejando justa causa para que o titular da ação penal 

possa formar seu convencimento, a opinio delicti, e, assim, 

instaurar a ação penal cabível. Nessa linha, percebe-se 

que o destinatário imediato do inquérito policial é o 

Ministério Público, nos casos de ação penal pública, e o 

ofendido, nos casos de ação penal privada. 

 

De acordo com o conceito ora apresentado, para que o 

titular da ação penal possa, enfim, ajuizá-la, é necessário 

que haja justa causa. A justa causa, identificada por 

parte da doutrina como uma condição da ação autônoma, 

consiste na obrigatoriedade de que existam prova acerca 

da materialidade delitiva e, ao menos, indícios de autoria, 

de modo a existir fundada suspeita acerca da prática de 

um fato de natureza penal. Dessa forma, é imprescindível 

que haja provas acerca da possível existência de um fato 

criminoso e indicações razoáveis do sujeito que tenha sido 

o autor desse fato. 

 

Evidencia-se, portanto, que é justamente na fase do 

inquérito policial que serão coletadas as informações e as 

provas que irão formar o convencimento do titular da ação 

penal, isto é, a opinio delicti. É com base nos elementos 

apurados no inquérito que o promotor de justiça, 

convencido da existência de justa causa para a ação penal, 

oferece a denúncia, encerrando a fase administrativa da 

persecução penal. 

 

Hálinna Regina de Lira Rolim. A possibilidade de 

investigação do Ministério Público na fase pré-

processual penal. Artigo científico. Rio de Janeiro: Escola 

de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 2010, p. 4. 

Internet : <www.emerj.tjrj.jus.br>. (com adaptações). 

  

Conforme as ideias contidas no texto. 

  

a existência de prova da materialidade delitiva é 

suficiente para que se considere a existência de indícios 

de autoria. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 27: VUNESP - Aux Limp (Caieiras)/CM 

Caieiras/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Cozinhar, uma antiga atividade humana 

 

Cozinhar é uma das mais antigas atividades humanas, 

surgida por volta de sete mil anos atrás, quando o homem 

adquiriu meios seguros de obter e dominar o fogo. 

 

Ao escolher a profissão de cozinheiro, é preciso saber que 

é uma carreira para a qual é preciso muito esforço, 

dedicação, aprendizagem, treino e, sobretudo, gostar do 

que se faz. Além disso, é preciso ser criativo, ter espírito 

de liderança, organização e capacidade de ensinar. 

 

Ao longo das últimas décadas, o cenário gastronômico no 

Brasil se transformou completamente. A mudança que 

serviu de mola propulsora foi a profissionalização do 

setor. Começou, timidamente, com a chegada de “chefs” 

estrangeiros, no começo dos anos 80, fortaleceu-se com a 

abertura das importações no começo dos anos 90 e 

consolidou-se com a fundação da ABAGA (Associação 

Brasileira da Alta Gastronomia), em 1995, cujo empenho, 

desde o início, voltou-se para a formação e a valorização 

do profissional da cozinha. 
(http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/maio/dia-do-cozinheiro.php. 24.11.2014. 

Adaptado) 

 

De acordo com o texto, em relação à arte de cozinhar, a 

descoberta e o domínio do fogo tiveram papel 

 a)  irrelevante. 

 b)  relativo. 

 c)  determinante. 

 d)  secundário. 

 e)  limitado. 

  

Questão 28: VUNESP - Aux Ad (CM Caieiras)/CM 

Caieiras/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Uma rasteira no cotidiano 

 

Dia desses, precisei pingar um remédio no nariz e deitei 

na cama para fazer isso. O remédio desceu pelas minhas 

narinas, mas eu não conseguia mais me levantar. 

 

Meu pé foi capturado pela delícia de um raio de sol que 

costuma atravessar o meu quarto àquela hora do dia. 

 

Eu fiquei ali parada, deitada sobre a colcha, esquentando 

os pés enquanto olhava uns reflexos dançando no teto. 

Minha cabeça começou a caminhar. 

 

Se não fosse o meu nariz congestionado, não estaria ali. 

Eu me assustei. Não conseguia me lembrar de uma única 

vez que tivesse deitado na minha cama assim, no meio do 

dia, sem exata serventia. Uma coisa tão simples, tão boa e 

por que tão rara? Por quê? Por que não faço isso mais 

vezes? 

 

A vida cotidiana sempre me parece excessiva, mas eu 

também me rendo ao que parece ser a ordem natural das 

coisas e vivo correndo de um lado para outro com meu 

celular na mão. 

 

Mas aquele dia fiz uma coisa tão banal! Deitei na minha 

cama de dia e entrei numa bolha subversiva de calma e 

prazer. Dei uma rasteira no cotidiano. 

  

Faça o mesmo, caro leitor. Deite-se, ainda que seja por 

dez minutos. Sem função. Deite-se para ouvir-se. 

  

Sempre tive uma curiosa inveja desses trabalhadores de 

praças e jardins que vejo, depois do almoço, deitados nos 

tristes gramados urbanos. 

 



 

 

Apesar do serviço duro, são capazes de deitar na grama 

no meio do dia, enquanto nós continuamos no trânsito 

passando séculos sem ver uma árvore de baixo para cima. 

Quando estou num táxi e vejo um deles, eu me lembro de 

recostar a cabeça no banco para, no mínimo, ver uma 

inédita cidade passando pelo céu. 

 

Pura delícia. Experimente. E se alguém ficar surpreso com 

sua atitude, diga que resolveu dar uma rasteira no 

cotidiano. 

 

(Denise Fraga. Folha de S. Paulo, 14.05.2013. Adaptado) 

  

Pelas informações do texto, é correto afirmar que a 

narradora 

 a)  deitou-se para pingar rapidamente o remédio no nariz, 

mas o extremo cansaço a levou a permanecer o dia inteiro 

na cama. 

 b)  percebeu, pela primeira vez, que um raio de sol 

passava pela janela do quarto e iluminava a cama onde ela 

estava repousando. 

 c)  ficou feliz por ter se permitido alguns momentos de 

isolamento e de serenidade, apesar das exigências do 

cotidiano. 

 d)  sente-se alegre quando, viajando de táxi, consegue 

resolver problemas pelo celular enquanto observa os 

trabalhadores deitados sobre o gramado. 

 e)  dirige-se especificamente aos leitores que não têm 

obrigações e compromissos a cumprir, aconselhando- os a 

experimentar alguns instantes de solidão. 

  

Questão 29: CESGRANRIO - Esc BB/BB/"Sem 

Área"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Cartilha orienta consumidor 

 

Lançada pelo SindilojasRio e pelo CDL-Rio, 
em parceria com o Procon-RJ, guia destaca os principais 
pontos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 
selecionados a partir das dúvidas e reclamações mais 
comuns recebidas pelas duas entidades 

 

O Sindicato de Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro 

(SindilojasRio) e o Clube de Diretores Lojistas do Rio de 

Janeiro (CDL-Rio) lançaram ontem uma cartilha para 

orientar lojistas e consumidores sobre seus direitos e 

deveres. Com o objetivo de dar mais transparência e 

melhorar as relações de consumo, a cartilha tem apoio 

também da Secretaria Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Seprocon)/ Procon-RJ. 

 

Batizada de Boas Vendas, Boas Compras! – Guia prático de 

direitos e deveres para lojistas e consumidores, a 

publicação destaca os principais pontos do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), selecionados a partir das 

dúvidas e reclamações mais comuns recebidas, tanto pelo 

SindilojasRio e CDL-Rio, como pelo Procon-RJ. 

 

“A partir da conscientização de consumidores e lojistas 

sobre seus direitos e deveres, queremos contribuir para o 

crescimento sustentável das empresas, tendo como base a 

ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação de 

serviços ao consumidor”, explicou o presidente do 

SindilojasRio e do CDL-Rio, Aldo Gonçalves. 

 

Gonçalves destacou que as duas entidades estão 

comprometidas em promover mudanças que propiciem o 

avanço das relações de consumo, além do desenvolvimento 

do varejo carioca. 

 

“O consumidor é o nosso foco. É importante informá-lo 

dos seus direitos”, disse o empresário, ressaltando que 

conhecer bem o CDC é vital não só para os lojistas, mas 

também para seus fornecedores. 

 
Jornal do Commercio. Rio de Janeiro. 08 abr. 2014, A-9. Adaptado. 

 

 A comparação do título da reportagem com o texto 

integral permite afirmar que o 

 a)  texto pode provocar dúvidas nos leitores porque 

contém muitas siglas desconhecidas. 

 b)  texto contradiz o título, pois desqualifica a 

orientação aos consumidores. 

 c)  título é inteiramente fiel ao conteúdo do texto, cujo 

foco é especificamente a defesa dos consumidores. 

 d)  texto e o título focalizam os consumidores como o 

público-alvo da cartilha. 

 e)  título destaca apenas parcialmente o conteúdo da 

cartilha de orientação. 

  

Questão 30: VUNESP - Ag SP (SAP SP)/SAP SP/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  



 

 

  

 
 (André Dahmer. Folha de S.Paulo, 17.09.2014.) 

  

A tira leva a concluir que 

 a) a internet é mais acessível que a televisão. 

 b) a internet é mais viciante que a televisão. 

 c) a televisão é mais instrutiva que a internet. 

 d) a televisão é mais interessante que a internet. 

 e) os macacos são mais espertos que os homens. 

  

 

Questão 31: VUNESP - Ag SP (SAP SP)/SAP SP/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

  
Desmantelo só quer começo 

  

Onze controles remotos, eis o surpreendente saldo da 

minha faxina: 11 controles remotos que há muito já não 

controlavam, mesmo que remotamente, coisa alguma. 

  

Ao longo dos anos, as TVs, aparelhos de som, DVDs e 

videocassetes a que serviram foram partindo e deixando-

os para trás: órfãos, sem ocupação ou residência fixa, 

vagavam pela casa ao sabor do acaso. Terminada a 

arrumação, meti todos eles numa sacolinha plástica e 

joguei na lixeira. 

  

Imagino que jogar controles remotos no lixo fira 

gravemente alguma regra ecológica, mas a visão daqueles 

defuntos eletrônicos me trouxe um sentimento de 

urgência: eram eles ou eu. 

  

Meu finado tio-avô costumava dizer que “Desmantelo só 

quer começo”. O cronista Humberto Werneck, atento à 

grandeza que o miúdo esconde, escreveu uma vez sobre a 

traiçoeira contribuição dos copos de requeijão para o fim 

de um casamento. 

  

Aos poucos, esses intrusos vão cavando espaço no armário 

da cozinha, empurrando lá pro fundo as taças que, no 

início do namoro, assistiam da primeira fila aos beijos e 

abraços — é a vulgaridade galgando o terreno da paixão. 

  

Até que um belo dia você acorda e descobre que o vinho 

do amor virou água da bica num copo da Itambé — 

“Desmantelo só quer começo”. 

  

Tenho medo: numa casa em que 11 finados controles 

remotos permanecem insepultos por anos a fio, o 

desmantelo já começou faz tempo, já criou raízes, frutos, 

lançou esporos. Minha cozinha é cheia de copos de 

requeijão. 

  

Digo a mim mesmo, enquanto vejo o caminhão de lixo 

deglutir os expurgos da minha faxina: este é o início de 

uma nova fase, a partir de agora serei um exemplo de 

organização. 

  

Entro em casa de queixo erguido, peito estufado e meu 

ânimo dura quatro segundos: só até ver minha mulher com 

as mãos enfiadas entre as almofadas do sofá, perguntando 

se por acaso eu não vi, em algum lugar, o controle da 

televisão. 

 (Antonio Prata, Folha de S.Paulo, 04.05.2014. Adaptado) 

  

O ato de se desfazer dos controles remotos demonstra 

que o autor tomou a decisão de ser 

 a) mais organizado. 

 b) mais moderno. 

 c) mais espiritualizado. 

 d) menos sensível. 

 e) menos materialista. 



 

 

  

Questão 32: VUNESP - Ag EVP (SAP SP)/SAP SP/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

No Cieja (Centro Integrado de Educação de Jovens e 

Adultos) Campo Limpo, não se registram advertências aos 

estudantes nem há período de recuperação. Alunos com 

dificuldades nos colégios da região enxergam ali a 

possibilidade de um recomeço. “Outros colégios desistem 

de alguns alunos tidos como problemáticos e os 

encaminham para um centro de ensino de jovens e 

adultos”, explica a coordenadora da escola, Cristina Sá. 

  

Todos os 14 Ciejas de São Paulo reservam um dia para os 

professores fazerem planejamento. Êda, a diretora do 

Cieja Campo Limpo, usa as sextas-feiras para discutir 

casos específicos dos alunos e para formar os educadores 

na filosofia da escola. Neste dia, não há aula. “É um 

trabalho de formiguinha”, diz a diretora. Vários 

professores não se adaptaram e pediram transferência. 

“Tem gente que não acredita em um ensino que não impõe 

autoridade. Nós acreditamos”, afirma Cristina. 

 

Num dos dias em que a Folha visitou a escola, um morador 

da mesma rua apareceu em frente à entrada, com um 

carrinho de sucata com o pneu furado, perguntando: “Cadê 

a dona Êda? Preciso de ajuda para arrumar meu pneu”. A 

naturalidade do pedido mostra como a integração com a 

comunidade funciona. 
(http://arte.folha.uol.com.br. 30.11.2014. Adaptado) 
  

Considere o trecho – “Tem gente que não acredita em um 

ensino que não impõe autoridade. Nós acreditamos…” – 

(segundo parágrafo), para responder à questão. 

 

Com a frase, a coordenadora afirma que a filosofia do 

Cieja Campo Limpo se pauta na ideia de 

 a) promoção da autoridade no ensino. 

 b) ilusão de um ensino sem autoridade. 

 c) necessidade de autoridade no ensino. 

 d) urgência de ensino pautado na autoridade. 

 e) ensino sem a rigidez da autoridade. 

  

Questão 33: VUNESP - Ag EVP (SAP SP)/SAP SP/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Ela tem alma de pomba 

 

Que a televisão prejudica o movimento da pracinha 

Jerônimo Monteiro, em todos os Cachoeiros de 

Itapemirim, não há dúvida. Sete horas da noite era hora 

de uma pessoa acabar de jantar, dar uma volta pela praça 

para depois pegar uma sessão das 8 no cinema. Agora todo 

mundo fica em casa vendo uma novela, depois outra novela. 

 

O futebol também pode ser prejudicado. Quem vai ver um 

jogo do Estrela do Norte F.C., se pode ficar tomando 

cervejinha e assistindo a um bom Fla-Flu, ou a um Inter x 

Cruzeiro, ou qualquer coisa assim? 

 

Que a televisão prejudica a leitura de livros, também não 

há dúvida. Eu mesmo confesso que lia mais quando não 

tinha televisão. Rádio, a gente pode ouvir baixinho, 

enquanto está lendo um livro. Televisão é incompatível com 

livro – e tudo mais nesta vida, inclusive a boa conversa. 

  

Também acho que a televisão paralisa a criança numa 

cadeira mais do que o desejável. O menino fica ali parado, 

vendo e ouvindo, em vez de sair por aí, chutar uma bola, 

brincar de bandido, inventar uma besteira qualquer para 

fazer. 

 

Só não acredito que televisão seja máquina de fazer 

doido. Até acho que é o contrário, ou quase o contrário: é 

máquina de amansar doido, distrair doido, acalmar, fazer 

doido dormir. 
(Rubem Braga, 200 Crônicas Escolhidas. Adaptado) 

  

Ao referir-se ao impacto da televisão em relação aos 

hábitos de leitura, o narrador usa como exemplo dessa 

transformação 

 a) os doidos. 

 b) a sua própria experiência. 

 c) o apreciador de novela. 

 d) as crianças. 

 e) os amantes do futebol. 

  

Questão 34: VUNESP - ContJ (TJ SP)/TJ SP/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

  
Previsão do tempo no Sudeste é uma dor de cabeça para 
cientistas 

  

Se a sucessão de boas e más notícias sobre a chuva que 

abastece os reservatórios de São Paulo parece uma 

confusão só, não se preocupe: previsões climáticas sobre o 

Sudeste brasileiro podem confundir até especialistas. 

  

Isso acontece porque a região mais populosa do Brasil 

ocupa uma área do globo terrestre que recebe todo tipo 

de influência complexa, desde a umidade oriunda da 

Amazônia até as frentes frias “sopradas” da Antártida. 

  

Resultado: um nível de incerteza acima do normal numa 

seara que, por natureza, já é bastante incerta. 

  

“Isso vale principalmente para prever o clima, ou seja, as 

variações de médio e longo prazo, mas também é verdade, 

ainda que em grau bem menor, para as previsões de tempo, 

ou seja, na escala de dias”, diz Tercio Ambrizzi, 

climatologista da USP. 

  

Portanto, não é que o tempo seja mais instável na área do 

sistema Cantareira, o mais castigado pela atual crise e 

agora em ligeira recuperação. O que ocorre é que a região 



 

 

que abastece o Cantareira às vezes pode ficar mais 

sujeita a variações aleatórias de um sistema climático 

naturalmente complicado. 

 (Folha de S.Paulo, 15.02.2015) 

  

De acordo com o texto, a região do Cantareira 

 a) pertence a um sistema climático que recebe influência 

complexa. 

 b) apresenta um sistema climático em que as chuvas são 

regulares. 

 c) oscila no clima devido à baixa densidade populacional 

da área. 

 d) tem um clima fácil de ser previsto pelos especialistas 

do assunto. 

 e) é isenta de influências climáticas da Amazônia e da 

Antártida. 

  

Questão 35: CESPE - Cont (FUB)/FUB/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O fator mais importante para prever a performance de 

um grupo é a igualdade da participação na conversa. 

Grupos em que poucas pessoas dominam o diálogo têm 

desempenho pior do que aqueles em que há mais troca. O 

segundo fator mais importante é a inteligência social dos 

seus membros, medida pela capacidade que eles têm de 

ler os sinais emitidos pelos outros membros do grupo. As 

mulheres têm mais inteligência social que os homens, por 

isso grupos mais diversificados têm desempenho melhor. 
Gustavo Ioschpe. Veja, 31/12/2014, p. 33 (com adaptações). 
 

Julgue o item seguinte, referente às ideias e às 

estruturas linguísticas do texto acima. 

  

Com o uso do pronome masculino “eles” (l.3), excluem-se 

da argumentação as mulheres, razão pela qual são citadas 

no período final do texto. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 36: CESPE - Cont (FUB)/FUB/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Neste ano, em especial, alguns cargos que 

tradicionalmente já são valorizados devem ficar ainda 

mais requisitados. São promissores cargos ligados à 

ciência de dados, em especial ao big data e aos 

dispositivos móveis, como celulares e tablets. Os novos 

profissionais da área de tecnologia ganham relevância pela 

capacidade de aprofundar a análise de informações e pela 

criação de estratégias dentro de empresas. A tendência é 

que, à medida que esse mercado se desenvolva no Brasil, 

aumentem as oportunidades nos próximos anos. Em 

momentos de incerteza econômica, buscar soluções para 

aumentar a produtividade é uma escolha certeira para 

sobreviver e prosperar: nesse sentido, as empresas 

brasileiras estão fazendo o dever de casa. 
Veja, 7/1/2015, p. 55 (com adaptações). 

 

Com referência aos sentidos e às estruturas do texto 

acima, julgue o item a seguir. 

  

Depreende-se do texto que o Brasil vive um momento de 

grande incerteza econômica, principalmente por não haver 

avançado o suficiente no campo da tecnologia. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 37: CESPE - Cont (FUB)/FUB/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Um estudo da Universidade da Califórnia, em Davis – EUA, 

mostra que a curiosidade é importante no aprendizado. 

Imagens dos cérebros de universitários revelaram que ela 

estimula a atividade cerebral do hormônio dopamina, que 

parece fortalecer a memória das pessoas. A dopamina 

está ligada à sensação de recompensa, o que sugere que a 

curiosidade estimula os mesmos circuitos neurais ativados 

por uma guloseima ou uma droga. Na média, os alunos 

testados deram 35 respostas corretas a 50 perguntas 

acerca de temas que os deixavam curiosos e 27 de 50 

questões sobre assuntos que não os atraíam. Estimular a 

curiosidade ajuda a aprender. 
,, 

 

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do 

texto acima, julgue o item subsecutivo. 

  

Os dados apresentados acerca das respostas dos “alunos 

testados” (l.4) constituem argumentos a favor da tese do 

texto, expressa por “a curiosidade é importante no 

aprendizado” (l. 1). 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 38: VUNESP - Estat (TJ SP)/TJ 

SP/Judiciário/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Vício em internet 

 

Poucos artigos sérios usam a palavra “vício” para falar de 

tecnologia. É comum ver eufemismos como “compulsão” ou 

“uso exagerado”. “Vício” é palavra ainda rara. Ou ao menos 

era. Na edição de janeiro de 2015, a revista Wired 

(influente publicação sobre tecnologia) não hesitou em 

usar a palavra “viciante”, da seguinte forma: “Facebook, 

Twitter, Instagram. Os produtos tecnológicos de maior 

sucesso têm uma coisa em comum: eles são viciantes”. 

 

O texto comenta a obra do consultor Nir Eyal, 

especializado em aconselhar empresas e designers a 

tornarem seus produtos mais viciantes. Eyal é autor do 

livro Hooked: How to Build Habit-Forming Products 

(Fisgado: como construir produtos que formam hábitos) e 

roda o mundo auxiliando a “fisgar” usuários e não soltá-los 

mais. 

 

Em seu livro, Eyal cria um sistema a partir de autores 

polêmicos, como B. Frederic Skinner, inventor da “caixa 

de Skinner”. Nela é colocado um pombo que, para se 

alimentar, precisa puxar uma alavanca. Skinner 

demonstrou que, se a comida aparece todas as vezes em 



 

 

que o pombo aciona a alavanca, o bicho se torna preguiçoso 

e apenas a puxa quando sente fome. Já se a comida 

aparecer aleatoriamente, o pombo passa a acionar a 

alavanca incessantemente, desenvolvendo uma compulsão 

por ela. Skinner demonstrou que recompensas esporádicas 

ligadas a uma ação podem gerar compulsão por repetir a 

ação (algo visível em cassinos ou muitos sites na rede). 

 

Aproveitando-se desses modelos, Eyal foi ainda além. Ele 

explica a dinâmica da criação do vício com quatro 

elementos: gatilho, ação, recompensa esporádica e 

investimento. 

  

O gatilho corresponde aos nossos confortos e 

desconfortos inevitáveis ao longo do dia. Por exemplo, 

momentos em que sentimos tédio, solidão ou ansiedade. Ao 

passar por um deles, buscamos algo que possa nos distrair. 

 

Daí vem a ação. Por exemplo, tirar o celular do bolso e 

abrir um aplicativo como o Instagram. Ao fazer isso, a 

recompensa é incerta. Podemos achar uma foto 

interessante ou não. Uma vez que esse comportamento é 

associado ao gatilho, o vício se forma. Quando a pessoa se 

sentir desconfortável novamente, terá vontade de abrir o 

Instagram. 

 

A última fase do processo é o investimento. Ele acontece 

quando a pessoa passa a trabalhar para o ciclo. Por 

exemplo, passa a postar fotos suas no Instagram, pois 

sabe que isso irá gerar comentários e curtidas. Nesse 

momento, a pessoa passa a ter incentivos adicionais para 

voltar frequentemente ao aplicativo a fim de conferir a 

repercussão de sua postagem, e o ciclo recomeça. 

  

Muitas pessoas ficarão incomodadas com o trabalho de 

Eyal. Outras vão sair correndo para comprar seu livro. O 

fato é que sua obra nos provoca a pensar de que lado da 

caixa de Skinner estamos neste exato momento. 
(Ronaldo Lemos. www.folha.uol.com.br, 03.02.2015. Adaptado) 

  

De acordo com o autor, o livro de Eyal mencionado no 

texto 

 a)  é uma súmula de autores polêmicos que se dedicaram 

ao estudo da relação entre comportamento humano e 

tecnologia. 

 b)  direciona-se ao leitor leigo que busca se desvencilhar 

de hábitos compulsivos contraídos por meio da influência 

da mídia. 

 c)  suscita a reflexão acerca de nosso comportamento em 

face de produtos tecnológicos como Facebook, Twitter e 

Instagram. 

 d)  tem o objetivo de alertar os usuários de aplicativos de 

celulares quanto às consequências do uso compulsivo das 

redes sociais. 

 e)  corrobora a ideia de que pessoas com compulsão por 

alimentos são as mesmas a desenvolver o vício em internet 

e jogos eletrônicos. 

  

Questão 39: VUNESP - Estat (TJ SP)/TJ 

SP/Judiciário/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Considere a tira. 

  

 
  

É correto afirmar que o efeito de humor da tira está 

vinculado 

 a)  ao termo documentário, empregado exclusivamente 

com sentido próprio, equivalendo a “história fictícia”. 

 b)  ao termo lâminas, empregado exclusivamente com 

sentido figurado, equivalendo a “armas brancas”. 

 c)  ao termo barbear, empregado, concomitantemente, 

com sentido figurado, equivalendo a “aparar a barba”, e 

com sentido próprio, correspondendo a “ferir de 

propósito”. 

 d)  ao termo seguras, empregado com sentido próprio, 

equivalendo a “sem risco”, e também com sentido figurado, 

correspondendo a “dubitáveis”. 

 e)  ao termo afiados, empregado com sentido figurado, 

equivalendo a “instruídos”, sem perder a relação com seu 

sentido próprio, correspondendo a “cortantes”. 

  

Questão 40: CESPE - Tec 

(FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o verão 

não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele 

bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar 

quente ― fenômeno comum nessa época do ano, mas 

acentuado na última década pelas mudanças climáticas ― 

traz desconfortos e riscos à saúde. Não se trata somente 

de desidratação e insolação. Um estudo da Faculdade de 

Saúde Pública de Harvard (EUA), o maior a respeito do 

tema feito até o momento, mostrou que as temperaturas 

altas aumentam hospitalizações por falência renal, 

infecções do trato urinário e até mesmo sepse, entre 

outras enfermidades. “Embora tenhamos feito o estudo 

apenas nos EUA, as ondas de calor são um fenômeno 

mundial. Portanto, os resultados podem ser considerados 

universais”, diz Francesca Domininci, professora de 

bioestatística da faculdade e principal autora do estudo, 

publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos 

Estados Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que 

associem as ondas de calor a tipos de internações. “Não é 

só aí. No mundo todo, há pouquíssimas investigações a 

respeito dessa relação”, afirma Domininci. “Precisamos 

que os colegas de outras partes do planeta façam 

pesquisas semelhantes para compreendermos melhor essa 

importante questão para a saúde pública”, observa. 
Internet: <www.correioweb.com.br> (com adaptações). 

 



 

 

Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, 

julgue o item que se segue. 

  

Infere-se do texto que ainda falta a contribuição de 

muitos países para as pesquisas que associem altas 

temperaturas a internações por enfermidades 

relacionadas aos efeitos do calor. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 41: CESPE - Tec 

(FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A língua que falamos, seja qual for (português, inglês...), 

não é uma, são várias. Tanto que um dos mais eminentes 

gramáticos brasileiros, Evanildo Bechara, disse a respeito: 

“Todos temos de ser poliglotas em nossa própria língua”. 

Qualquer um sabe que não se deve falar em uma reunião 

de trabalho como se falaria em uma mesa de bar. A língua 

varia com, no mínimo, quatro parâmetros básicos: no 

tempo (daí o português medieval, renascentista, do século 

XIX, dos anos 1940, de hoje em dia); no espaço 

(português lusitano, brasileiro e mais: um português 

carioca, paulista, sulista, nordestino); segundo a 

escolaridade do falante (que resulta em duas variedades 

de língua: a escolarizada e a não escolarizada) e 

finalmente varia segundo a situação de comunicação, isto 

é, o local em que estamos, a pessoa com quem falamos e o 

motivo da nossa comunicação ― e, nesse caso, há, pelo 

menos, duas variedades de fala: formal e informal. 

 

A língua é como a roupa que vestimos: há um traje para 

cada ocasião. Há situações em que se deve usar traje 

social, outras em que o mais adequado é o casual, sem 

falar nas situações em que se usa maiô ou mesmo nada, 

quando se toma banho. Trata-se de normas indumentárias 

que pressupõem um uso “normal”. Não é proibido ir à praia 

de terno, mas não é normal, pois causa estranheza. 

 

A língua funciona do mesmo modo: há uma norma para 

entrevistas de emprego, audiências judiciais; e outra para 

a comunicação em compras no supermercado. A norma 

culta é o padrão de linguagem que se deve usar em 

situações formais. 

 

A questão é a seguinte: devemos usar a norma culta em 

todas as situações? Evidentemente que não, sob pena de 

parecermos pedantes. Dizer “nós fôramos” em vez de “a 

gente tinha ido” em uma conversa de botequim é como ir 

de terno à praia. E quanto a corrigir quem fala errado? É 

claro que os pais devem ensinar seus filhos a se expressar 

corretamente, e o professor deve corrigir o aluno, mas 

será que temos o direito de advertir o balconista que nos 

cobra “dois real” pelo cafezinho? 

 

Língua Portuguesa. Internet: 
<www.revistalingua.uol.com.br> (com adaptações). 
 

De acordo com o texto acima, julgue o seguinte item. 

  

Conforme o texto, a escola deve ensinar aos alunos a 

norma-padrão da língua portuguesa, mas é preciso, 

também, refletir se seria adequado corrigir outras 

pessoas, como, por exemplo, um porteiro que diz O 

elevador tá cum pobrema. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 42: CESPE - Tec 

(FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A língua que falamos, seja qual for (português, inglês...), 

não é uma, são várias. Tanto que um dos mais eminentes 

gramáticos brasileiros, Evanildo Bechara, disse a respeito: 

“Todos temos de ser poliglotas em nossa própria língua”. 

Qualquer um sabe que não se deve falar em uma reunião 

de trabalho como se falaria em uma mesa de bar. A língua 

varia com, no mínimo, quatro parâmetros básicos: no 

tempo (daí o português medieval, renascentista, do século 

XIX, dos anos 1940, de hoje em dia); no espaço 

(português lusitano, brasileiro e mais: um português 

carioca, paulista, sulista, nordestino); segundo a 

escolaridade do falante (que resulta em duas variedades 

de língua: a escolarizada e a não escolarizada) e 

finalmente varia segundo a situação de comunicação, isto 

é, o local em que estamos, a pessoa com quem falamos e o 

motivo da nossa comunicação ― e, nesse caso, há, pelo 

menos, duas variedades de fala: formal e informal. 

 

A língua é como a roupa que vestimos: há um traje para 

cada ocasião. Há situações em que se deve usar traje 

social, outras em que o mais adequado é o casual, sem 

falar nas situações em que se usa maiô ou mesmo nada, 

quando se toma banho. Trata-se de normas indumentárias 

que pressupõem um uso “normal”. Não é proibido ir à praia 

de terno, mas não é normal, pois causa estranheza. 

 

A língua funciona do mesmo modo: há uma norma para 

entrevistas de emprego, audiências judiciais; e outra para 

a comunicação em compras no supermercado. A norma 

culta é o padrão de linguagem que se deve usar em 

situações formais. 

 

A questão é a seguinte: devemos usar a norma culta em 

todas as situações? Evidentemente que não, sob pena de 

parecermos pedantes. Dizer “nós fôramos” em vez de “a 

gente tinha ido” em uma conversa de botequim é como ir 

de terno à praia. E quanto a corrigir quem fala errado? É 

claro que os pais devem ensinar seus filhos a se expressar 

corretamente, e o professor deve corrigir o aluno, mas 

será que temos o direito de advertir o balconista que nos 

cobra “dois real” pelo cafezinho? 
Língua Portuguesa. Internet: <www.revistalingua.uol.com.br> (com adaptações). 

 

De acordo com o texto acima, julgue o seguinte item. 

  

Depreende-se do texto que a língua falada não é uma, mas 

são várias porque, a depender da situação, o falante pode 



 

 

se expressar com maior ou menor formalidade. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 43: CESPE - Tec 

(FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A língua que falamos, seja qual for (português, inglês...), 

não é uma, são várias. Tanto que um dos mais eminentes 

gramáticos brasileiros, Evanildo Bechara, disse a respeito: 

“Todos temos de ser poliglotas em nossa própria língua”. 

Qualquer um sabe que não se deve falar em uma reunião 

de trabalho como se falaria em uma mesa de bar. A língua 

varia com, no mínimo, quatro parâmetros básicos: no 

tempo (daí o português medieval, renascentista, do século 

XIX, dos anos 1940, de hoje em dia); no espaço 

(português lusitano, brasileiro e mais: um português 

carioca, paulista, sulista, nordestino); segundo a 

escolaridade do falante (que resulta em duas variedades 

de língua: a escolarizada e a não escolarizada) e 

finalmente varia segundo a situação de comunicação, isto 

é, o local em que estamos, a pessoa com quem falamos e o 

motivo da nossa comunicação ― e, nesse caso, há, pelo 

menos, duas variedades de fala: formal e informal. 

 

A língua é como a roupa que vestimos: há um traje para 

cada ocasião. Há situações em que se deve usar traje 

social, outras em que o mais adequado é o casual, sem 

falar nas situações em que se usa maiô ou mesmo nada, 

quando se toma banho. Trata-se de normas indumentárias 

que pressupõem um uso “normal”. Não é proibido ir à praia 

de terno, mas não é normal, pois causa estranheza. 

 

A língua funciona do mesmo modo: há uma norma para 

entrevistas de emprego, audiências judiciais; e outra para 

a comunicação em compras no supermercado. A norma 

culta é o padrão de linguagem que se deve usar em 

situações formais. 

 

A questão é a seguinte: devemos usar a norma culta em 

todas as situações? Evidentemente que não, sob pena de 

parecermos pedantes. Dizer “nós fôramos” em vez de “a 

gente tinha ido” em uma conversa de botequim é como ir 

de terno à praia. E quanto a corrigir quem fala errado? É 

claro que os pais devem ensinar seus filhos a se expressar 

corretamente, e o professor deve corrigir o aluno, mas 

será que temos o direito de advertir o balconista que nos 

cobra “dois real” pelo cafezinho? 
Língua Portuguesa. Internet: <www.revistalingua.uol.com.br> (com adaptações). 

 

De acordo com o texto acima, julgue o seguinte item. 

  

Segundo o texto, ‘temos de ser poliglotas em nossa 

própria língua’ (l. 2) significa que a língua assume variantes 

adequadas aos contextos em que são produzidas. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 44: FGV - Ana (TJ SC)/TJ 

SC/Administrativo/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Observe agora a charge sobre o mesmo tema. A 

afirmativa INADEQUADA sobre ela é: 

  

 
  

 a)  a representação remete a uma famosa fábula, de que 

participam o lobo e a ovelha; 

 b)  a ovelha indica a imprudência dos jornalistas na 

elaboração ofensiva das charges; 

 c)  o lobo representa figurativamente a violência dos 

terroristas; 

 d)  os personagens representam a disparidade de forças 

dos atos terroristas; 

 e)  a ovelha mostra, em sua fala, a negação do direito à 

liberdade de expressão. 

  

Questão 45: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ 

SP/"Interior"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto, para responder à questão. 

 

Ser gentil é um ato de rebeldia. Você sai às ruas e insiste, 

briga, luta para se manter gentil. O motorista quase te 

mata de susto buzinando e te xingando porque você usou a 

faixa de pedestres quando o sinal estava fechado para 

ele. Você posta um pensamento gentil nas redes sociais 

apesar de ler dezenas de comentários xenofóbicos, 

homofóbicos, irônicos e maldosos sobre tudo e todos. 

Inclusive você. Afinal, você é obviamente um idiota gentil. 

  

Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades 

com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por 

mais tempo por serem mais capazes de manter a coesão. 

Pesquisadores da atualidade dizem, baseados em estudos, 

que gestos de gentileza liberam substâncias que 

proporcionam prazer e felicidade. 

  

Mas gentileza virou fraqueza. É preciso ser macho pacas 

para ser gentil nos dias de hoje. Só consigo associar a 

aversão à gentileza à profunda necessidade de ser – ou 



 

 

parecer ser – invencível e bem-sucedido. Nossas 

fragilidades seriam uma vergonha social. Um empecilho à 

carreira, ao acúmulo de dinheiro. 

 

Não ter tempo para gentilezas é bonito. É justificável 

diante da eterna ambivalência humana: queremos ser bons, 

mas temos medo. Não dizer bom-dia significa que você é 

muito importante. Ou muito ocupado. Humilhar os que não 

concordam com suas ideias é coisa de gente forte. E que 

está do lado certo. Como se houvesse um lado errado. 

Porque, se nenhum de nós abrir a boca, ninguém vai 

reparar que no nosso modelo de felicidade tem alguém 

chorando ali no canto. Porque ser gentil abala sua 

autonomia. Enfim, ser gentil está fora de moda. Estou 

sempre fora de moda. Querendo falar de gentileza, 

imaginem vocês! Pura rebeldia. Sair por aí exibindo minhas 

vulnerabilidades e, em ato de pura desobediência civil, 

esperar alguma cumplicidade. Deve ser a idade. 

  

(Ana Paula Padrão, Gentileza virou fraqueza. Disponível 

em: <http://www.istoe.com.br>. Acesso em: 27 jan 2015. 

Adaptado)  

  

Para responder à questão, considere a seguinte passagem, 

no contexto geral da crônica: 

  

Não ter tempo para gentilezas é bonito. […] Não 

dizer bom-dia significa que você é muito 

importante. Ou muito ocupado. Humilhar os que não 

concordam com suas ideias é coisa de gente forte. 

E que está do lado certo. 

 

Com essas afirmações, a autora 

 a) informa literalmente efeitos positivos que vê na falta 

de gentileza. 

 b) revela que também tolera atitudes não gentis e 

grosseiras. 

 c) aponta, ironicamente, o ponto de vista de pessoas não 

adeptas da gentileza. 

 d) expõe o que realmente pensa de quem é gentil com os 

semelhantes. 

 e) adere às ideias dos não corteses, com os quais acaba 

se identificando. 

  

Questão 46: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ 

SP/"Interior"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto, para responder à questão. 

 

Ser gentil é um ato de rebeldia. Você sai às ruas e insiste, 

briga, luta para se manter gentil. O motorista quase te 

mata de susto buzinando e te xingando porque você usou a 

faixa de pedestres quando o sinal estava fechado para 

ele. Você posta um pensamento gentil nas redes sociais 

apesar de ler dezenas de comentários xenofóbicos, 

homofóbicos, irônicos e maldosos sobre tudo e todos. 

Inclusive você. Afinal, você é obviamente um idiota gentil. 

  

Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades 

com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por 

mais tempo por serem mais capazes de manter a coesão. 

Pesquisadores da atualidade dizem, baseados em estudos, 

que gestos de gentileza liberam substâncias que 

proporcionam prazer e felicidade. 

  

Mas gentileza virou fraqueza. É preciso ser macho pacas 

para ser gentil nos dias de hoje. Só consigo associar a 

aversão à gentileza à profunda necessidade de ser – ou 

parecer ser – invencível e bem-sucedido. Nossas 

fragilidades seriam uma vergonha social. Um empecilho à 

carreira, ao acúmulo de dinheiro. 

 

Não ter tempo para gentilezas é bonito. É justificável 

diante da eterna ambivalência humana: queremos ser bons, 

mas temos medo. Não dizer bom-dia significa que você é 

muito importante. Ou muito ocupado. Humilhar os que não 

concordam com suas ideias é coisa de gente forte. E que 

está do lado certo. Como se houvesse um lado errado. 

Porque, se nenhum de nós abrir a boca, ninguém vai 

reparar que no nosso modelo de felicidade tem alguém 

chorando ali no canto. Porque ser gentil abala sua 

autonomia. Enfim, ser gentil está fora de moda. Estou 

sempre fora de moda. Querendo falar de gentileza, 

imaginem vocês! Pura rebeldia. Sair por aí exibindo minhas 

vulnerabilidades e, em ato de pura desobediência civil, 

esperar alguma cumplicidade. Deve ser a idade. 
 (Ana Paula Padrão, Gentileza virou fraqueza. Disponível em: <http://www.istoe.com.br>. 

Acesso em: 27 jan 2015. Adaptado)  

  

Observa-se que, no 1o parágrafo, a autora emprega os 

pronomes te e você para se referir a um virtual leitor e, 

no 3o parágrafo, emprega a expressão pacas (É preciso 

ser macho pacas). 

 

Essas duas escolhas permitem inferir que ela 

 a) rejeita um linguajar jovem, embora formal, contando 

com a adesão dos leitores mais habituados a ler. 

 b) escreve para um público leitor de textos nas redes 

sociais, razão pela qual é obrigada a deixar de lado a 

norma culta do português. 

 c) evita atrair a atenção do público mais escolarizado e 

menos exigente em relação à informalidade da língua. 

 d) pode conseguir maior identificação com seu público 

leitor, optando por soluções de linguagem de feição mais 

informal. 

 e) despreza convenções da língua-padrão, por crer na 

inaptidão do leitor para compreender estruturas 

complexas. 

  

Questão 47: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ 

SP/"Interior"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto, para responder à questão. 

 

O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para 

consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às 

ameaças da injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo 

for mundo –, ele não poderá prescindir da luta. A vida do 



 

 

direito é a luta: luta dos povos, dos governos, das classes 

sociais, dos indivíduos. 

 

Todos os direitos da humanidade foram conquistados pela 

luta; seus princípios mais importantes tiveram de 

enfrentar os ataques daqueles que a ele se opunham; todo 

e qualquer direito, seja o direito de um povo, seja o 

direito do indivíduo, só se afirma por uma disposição 

ininterrupta para a luta. O direito não é uma simples ideia, 

é uma força viva. Por isso a justiça sustenta numa das 

mãos a balança com que pesa o direito, enquanto na outra 

segura a espada por meio da qual o defende. A espada sem 

a balança é a força bruta, a balança sem a espada, a 

impotência do direito. Uma completa a outra, e o 

verdadeiro estado de direito só pode existir quando a 

justiça sabe brandir a espada com a mesma habilidade 

com que manipula a balança. 

 

O direito é um trabalho sem tréguas, não só do Poder 

Público, mas de toda a população. A vida do direito nos 

oferece, num simples relance de olhos, o espetáculo de um 

esforço e de uma luta incessante, como o despendido na 

produção econômica e espiritual. Qualquer pessoa que se 

veja na contingência de ter de sustentar seu direito 

participa dessa tarefa de âmbito nacional e contribui para 

a realização da ideia do direito. 

 

É verdade que nem todos enfrentam o mesmo desafio. A 

vida de milhares de indivíduos desenvolve-se 

tranquilamente e sem obstáculos dentro dos limites 

fixados pelo direito. Se lhes disséssemos que o direito é a 

luta, não nos compreenderiam, pois só veem nele um 

estado de paz e de ordem. 
(Rudolf von Ihering, A luta pelo direito) 

  

É correto concluir que, do ponto de vista do autor, 

 a) toda luta é uma forma de injustiça. 

 b) a luta é indispensável para o direito. 

 c) o direito termina quando há paz. 

 d) as injustiças perdurarão enquanto os povos lutarem. 

 e) nada justifica a luta, nem mesmo a paz. 

  

Questão 48: FGV - TJ Aux (TJ SC)/TJ SC/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Prestes a completar 80 anos, Renato Aragão reclama da 

perseguição ao humor politicamente incorreto, visto hoje 

como preconceituoso. O humorista, que aniversaria na 

próxima terça (13) e também comemora 55 anos do 

personagem Didi em 2015, relembra que na época de Os 

Trapalhões (1966-1995), negros e gays sabiam que as 

piadas eram apenas de brincadeira. "Naquela época, essas 

classes dos feios, dos negros e dos homossexuais, elas não 

se ofendiam. Elas sabiam que não era para atingir, para 

sacanear", desabafa. 

 

Deduz-se das palavras do texto acima que: 

 a)  o humor hoje é politicamente incorreto; 

 b)  os humoristas hoje não conseguem mais fazer piadas; 

 c)  a sociedade e o humor mudaram; 

 d)  os negros e os homossexuais são mais ofendidos que 

os feios; 

 e)  o humor antigo era construído para atingir as pessoas. 

  

Questão 49: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ 

SP/"Interior"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Considere a tira. 

  

 
 (Orlandeli, Diário da Região, 10.01.2015) 

  

Nessa tira, que tem Grump como personagem principal, um 

dos fatores responsáveis pelo efeito de humor está 

 a) na obediência de Grump às ordens do chefe. 

 b) na manifestação de curiosidade da interlocutora de 

Grump. 

 c) no duplo sentido da expressão “usar a cabeça”. 

 d) nas palavras informais do diálogo entre Grump e a 

moça. 

 e) nas palavras grosseiras do chefe de Grump. 

  

Questão 50: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

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

  

Lendo os clássicos 

  
Deveria existir um tempo na vida adulta dedicado a 
revisitar as leituras mais importantes da juventude. Se os 
livros permanecem os mesmos (mas também eles mudam, à 
luz de uma perspectiva histórica diferente), nós com 
certeza mudamos, e o reencontro é um acontecimento 
totalmente novo. De fato, poderíamos dizer que toda 
releitura de um clássico é uma leitura de descoberta. 
  
Essas considerações valem tanto para os clássicos antigos 
como para os modernos. Se leio a Odisseia, leio o texto de 



 

 

Homero, mas não posso esquecer tudo aquilo que as 
aventuras de seu protagonista, o herói Ulisses, passaram a 
significar através dos séculos, e não posso deixar de 
perguntar-me se tais significados estavam implícitos no 
texto ou se são incrustações, deformações ou dilatações 
que se acresceram com as sucessivas leituras. E se leio um 
clássico mais próximo de nós, como Os possuídos de 
Dostoiévski, não posso deixar de pensar em como suas 
personagens continuaram a reencarnar-se até os nossos 
dias. 
(Adaptado de: CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Penguin, 2009) 

  

O autor argumenta em favor da tese de que a releitura 

das obras clássicas 

 a) vale como conferência e ratificação dos valores 

cristalizados na tradição clássica, que sempre vale a pena 

revisitar para fortalecer os axiomas da civilização. 

 b) proporciona sempre novas revelações, seja pela 

dinâmica mesma do tempo histórico em que elas vão se 

inscrevendo, seja pelas mudanças íntimas que cada um 

experimenta na vida. 

 c) faz reviver em nós a nostalgia de outros tempos, 

quando as aventuras heroicas ainda faziam sentido e 

ilustravam a ilusão humana de que há descobertas a fazer. 

 d) permite corrigirmos as falsas impressões inerentes às 

primeiras leituras, quando ainda não havia perspectiva 

histórica para que pudéssemos emitir um julgamento mais 

isento. 

 e) comprova o fato de que a arte caminha a passos largos 

para seu próprio aperfeiçoamento, pois as obras antigas 

testemunham um estágio de que as obras novas são a 

superação. 

  

Questão 51: FGV - Anal (DPE MT)/DPE 

MT/Administrador/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A charge a seguir refere-se à questão. 

  

 
A charge é produzida com alusão 

 a) à crise de energia no país. 

 b) à perda de controle da inflação. 

 c) ao aumento geral de preços. 

 d) à falta grave de água. 

 e) ao consumo exagerado de álcool. 

  

Questão 52: FGV - Anal (DPE MT)/DPE 

MT/Administrador/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A partir do fragmento a seguir, responda à questão. 

 

Diminuir a higiene pessoal 

 

Deixar de escovar os dentes, de lavar a louça ou de dar 

descarga, acumulando sujeira no corpo e em casa, não são 

as melhores formas de economizar água, porque não 

adianta optar por isso em troco da saúde. O ideal é 

economizar usando um copo com água na escovação, 

diminuindo a louça usada para cozinhar (levar à panela à 

mesa em vez de usar um refratário) e usar água de reuso 

no vaso sanitário. 

  

Um jornal apresentava a seguinte manchete: 

 

“Escolas de São Paulo vetam até  
escova de dente para economizar água.” 

 

Relacionando o fragmento com a manchete acima, assinale 

a afirmativa correta. 

 a) A manchete cita um fato que contraria a 

recomendação do texto. 

 b) A manchete indica um meio correto de economizar 

água. 

 c) O texto foi certamente produzido a partir do fato 

citado na manchete. 

 d) O fato citado na manchete serve de exemplo para os 

leitores. 

 e) O texto da manchete poderia servir de exemplo 

positivo para o texto. 

  

Questão 53: FGV - Anal (DPE MT)/DPE 

MT/Administrador/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A partir do fragmento a seguir, responda à questão. 

 

Diminuir a higiene pessoal 

 

Deixar de escovar os dentes, de lavar a louça ou de dar 

descarga, acumulando sujeira no corpo e em casa, não são 

as melhores formas de economizar água, porque não 

adianta optar por isso em troco da saúde. O ideal é 

economizar usando um copo com água na escovação, 

diminuindo a louça usada para cozinhar (levar à panela à 

mesa em vez de usar um refratário) e usar água de reuso 

no vaso sanitário. 

  

Na frase “Escolas de São Paulo vetam até escova de dente 
para economizar água.”, o emprego do até mostra um 

modalizador, ou seja, um termo em que o enunciador do 

texto expressa uma opinião. 

 

Nesse caso, a opinião é de que 

 a) há um exagero na medida. 

 b) mostra um cuidado exemplar na medida tomada. 

 c) indica uma dúvida sobre o efeito pretendido. 



 

 

 d) ocorrem inúmeros outros casos de economia de água. 

 e) demonstra um apoio à medida tomada. 

  

Questão 54: FGV - Anal (DPE MT)/DPE 

MT/Advogado/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Com base no texto 1, responda à questão. 

 

Texto 1 

“Brasileiro adora elogio de estrangeiro. Ninguém 

questiona quando falam bem da gente. Quando nos 

criticam, porém, a história é outra. Quem nos critica é 

mal-intencionado – ou quer nos colonizar. 

 

Se a revista Economist publica na capa o Cristo Redentor 

em forma de foguete, com a manchete ‘o Brasil decola’, é 

chamada de “a melhor revista do mundo”. Se traz o mesmo 

Cristo Redentor voando desgovernado, com a pergunta ‘O 

Brasil estragou tudo?’, é acusada de ‘instrumento do 

capital internacional’. 

 

Muito da dificuldade que encontramos em lidar com a 

crítica decorre de insegurança em relação a nossa 

identidade nacional. Não sabemos bem quem somos.” 
(Alexandre Vidal Porto. Folha de São Paulo.) 

  

Segundo o cronista, o brasileiro 

 a) não aceita críticas quando elas partem de órgãos 

internacionais. 

 b) capitaliza a seu favor todas as apreciações negativas 

publicadas. 

 c) critica os estrangeiros por seu envolvimento com o 

capital internacional. 

 d) consegue identificar os reais motivos das críticas 

contra o Brasil. 

 e) mostra insegurança diante de julgamentos contrários. 

  

Questão 55: FGV - Anal (DPE MT)/DPE 

MT/Advogado/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Com base no texto 1, responda à questão. 

 

Texto 1 

“Brasileiro adora elogio de estrangeiro. Ninguém 

questiona quando falam bem da gente. Quando nos 

criticam, porém, a história é outra. Quem nos critica é 

mal-intencionado – ou quer nos colonizar. 

 

Se a revista Economist publica na capa o Cristo Redentor 

em forma de foguete, com a manchete ‘o Brasil decola’, é 

chamada de “a melhor revista do mundo”. Se traz o mesmo 

Cristo Redentor voando desgovernado, com a pergunta ‘O 

Brasil estragou tudo?’, é acusada de ‘instrumento do 

capital internacional’. 

 

Muito da dificuldade que encontramos em lidar com a 

crítica decorre de insegurança em relação a nossa 

identidade nacional. Não sabemos bem quem somos.” 
(Alexandre Vidal Porto. Folha de São Paulo.) 

  

A primeira das capas da revista Economist dizia “O Brasil 
decola”. 

 

Com essas palavras, certamente, a revista se referia 

 a) ao aumento incrível do número de viagens ao exterior 

pelos brasileiros. 

 b) ao fato de o monumento do Cristo Redentor ter-se 

tornado conhecido. 

 c) ao início de uma fase de crescimento econômico. 

 d) ao final de um processo que levou o país ao grupo dos 

desenvolvidos. 

 e) ao processo de preparação para os grandes eventos 

aqui realizados. 

  

Questão 56: FGV - Anal (DPE MT)/DPE 

MT/Advogado/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Com base no texto 2, responda à questão. 

 

Texto 2 

 

Assim que pisa em solo estrangeiro, todo turista logo é 

descoberto. Suas roupas, seus gestos, e, principalmente, 

sua fala e sotaque revelam. Só poucos minutos de 

convivência com os nativos e o estrangeiro é abordado e 

questionado: “De onde vem? Onde nasceu? O que veio 
fazer aqui?”. 

 

Essa recepção é tão usual que qualquer curso de línguas 

inclui em suas primeiras aulas um treino de perguntas e 

respostas dessa conversa entre estrangeiros chegando a 

um país e os locais. 

 

Nós, brasileiros, conhecemos bem esta história. O 

brasileiro que viaja ao exterior está acostumado a ouvir: 

“É brasileiro? Gosto muito dos brasileiros! Vejo um 
brasileiro e lembro do samba, do Carnaval, e do futebol. 
Que coisa linda!”. 

 

Com orgulho, o brasileiro sorri e confirma: “Sim, sou 

brasileiro!”. E esse diálogo abre as portas lá fora, 

rendendo diversas perguntas sobre futebol, carnaval e 

samba, e abrindo chance para bons relacionamentos com 

os locais. 

 

Por outro lado, esta mesma conversa no exterior é tão 

repetida que incomoda muitos de nós. Entre os turistas 

que se sentem assim, é consenso que a visão do Brasil pelo 

estrangeiro como o país do Carnaval, samba e futebol é 

muito pequena (e até ofensiva) para um país grande e 

diverso. 

 

O fato é que, agradando ou incomodando, sabemos que a 

identidade do brasileiro é inevitavelmente ligada a esta 

trinca. E isto não é tão mau assim. Se os estrangeiros 

tocam neste assunto é porque pensam em um mar de 

emoções positivas. Felicidade, descontração, relaxamento, 

enfim, tudo o que um ser humano sonha de bom para a 



 

 

vida. 

 

Não é para menos que, ao nos conhecer, muitos se abrem 

em um grande sorriso, e procuram prolongar ao máximo a 

conversa com um brasileiro na tentativa de se manter 

alegres. Nossa identidade é invejada e desejada por 

qualquer estrangeiro! 
(Comportamento, julho de 2014) 

  

Segundo o texto 2, o brasileiro sente-se incomodado com 

o fato de muitos dos estrangeiros 

 a) procurarem estender a conversa conosco. 

 b) terem inveja de nossa identidade. 

 c) desejarem ter o que há de bom para a vida. 

 d) reduzirem nosso país a carnaval, samba e futebol. 

 e) repetirem constantemente as mesmas perguntas. 

  

Questão 57: FCC - Ag SegM (METRO SP)/METRO 

SP/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

Um filme é uma criatura muito especial, muito específica, 
nascida das mesmas vontades antigas que levaram nossos 
antepassados a narrar uma caçada ao mamute nas paredes 
das cavernas. Num filme está um impulso ao mesmo tempo 
mais primitivo que o da leitura e mais tecnologicamente 
sofisticado que o do teatro. Como na leitura, queremos 
narrativas que alimentem a nossa imaginação − mas 
diferentemente do livro, onde mundos interiores, 
paisagens distantes, estados de espírito ou intenções 
ocultas podem ser descritos, deixando-a preencher o 
vácuo, o filme tem a obrigação de nos mostrar visualmente 
cada uma dessas coisas. Como no teatro, ele propõe a 
apreciação do movimento, da presença humana, da 
máscara do personagem − mas apenas com a intermediação 
da imagem captada. E assim, desse jeito tão peculiar, o 
cinema tem capturado nossa atenção, nossa imaginação e 
nosso tempo há mais de um século. 
  
Nos primórdios do cinema não havia montagem porque não 
havia o que montar: encantadas com a novidade da imagem 
em movimento, as plateias do final do século XIX 
contentavam- se com uma tomada estática, que durava 
algo em torno de três minutos. A necessidade de 
aumentar a duração das sessões só podia ser resolvida 
com a adição de mais imagens, um problema que Edwin 
Porter resolveu com inventividade. Em pouco mais de seis 
minutos, Porter costura cenas de um dia na vida de um 
bombeiro, estabelecendo o conceito narrativo que iria 
dominar o cinema comercial ao longo das décadas 
seguintes: as imagens se sucedem, convidando o 
espectador a organizá-las como uma história linear, com 
começo meio e fim. 
  
As normas que hoje regem o mercado da produção 
cinematográfica mundial não são exatas e rígidas, mas, 
basicamente, a filosofia principal é: um filme, mesmo 

“barato”, é caro; antes de investir a pequena fortuna 
necessária para que ele se torne realidade, há que se 
tentar ao máximo minimizar os riscos. E esse processo 
interessa de perto a nós, os espectadores, porque são as 
decisões tomadas durante essa tentativa que, em última 
análise, determinam a forma final que um filme terá, se 
ele será ousado ou conservador, cheio de estrelas ou 
repleto de desconhecidos, rodado em alguma ilha 
paradisíaca do Pacífico ou dentro de algum estúdio. 
(Adaptado de: BAHIANA, Ana Maria. Como ver um filme. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2012, formato e-book.) 

  

...são as decisões tomadas durante essa tentativa... (3º 

parágrafo) 

  

A tentativa mencionada acima refere-se à necessidade de 

 a)  dominar os princípios que controlam o mercado da 

produção cinematográfica. 

 b)  baratear ao máximo os custos de uma produção 

cinematográfica. 

 c)  minimizar os riscos que produzir um filme oferece. 

 d)  trazer atores famosos para um filme, o que o tornaria 

mais lucrativo. 

 e)  organizar a história a ser contada de modo 

convincente para o espectador. 

  

Questão 58: FCC - Ag SegM (METRO SP)/METRO 

SP/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

Um filme é uma criatura muito especial, muito específica, 
nascida das mesmas vontades antigas que levaram nossos 
antepassados a narrar uma caçada ao mamute nas paredes 
das cavernas. Num filme está um impulso ao mesmo tempo 
mais primitivo que o da leitura e mais tecnologicamente 
sofisticado que o do teatro. Como na leitura, queremos 
narrativas que alimentem a nossa imaginação − mas 
diferentemente do livro, onde mundos interiores, 
paisagens distantes, estados de espírito ou intenções 
ocultas podem ser descritos, deixando-a preencher o 
vácuo, o filme tem a obrigação de nos mostrar visualmente 
cada uma dessas coisas. Como no teatro, ele propõe a 
apreciação do movimento, da presença humana, da 
máscara do personagem − mas apenas com a intermediação 
da imagem captada. E assim, desse jeito tão peculiar, o 
cinema tem capturado nossa atenção, nossa imaginação e 
nosso tempo há mais de um século. 
  
Nos primórdios do cinema não havia montagem porque não 
havia o que montar: encantadas com a novidade da imagem 
em movimento, as plateias do final do século XIX 
contentavam- se com uma tomada estática, que durava 
algo em torno de três minutos. A necessidade de 
aumentar a duração das sessões só podia ser resolvida 
com a adição de mais imagens, um problema que Edwin 
Porter resolveu com inventividade. Em pouco mais de seis 
minutos, Porter costura cenas de um dia na vida de um 



 

 

bombeiro, estabelecendo o conceito narrativo que iria 
dominar o cinema comercial ao longo das décadas 
seguintes: as imagens se sucedem, convidando o 
espectador a organizá-las como uma história linear, com 
começo meio e fim. 
  
As normas que hoje regem o mercado da produção 
cinematográfica mundial não são exatas e rígidas, mas, 
basicamente, a filosofia principal é: um filme, mesmo 
“barato”, é caro; antes de investir a pequena fortuna 
necessária para que ele se torne realidade, há que se 
tentar ao máximo minimizar os riscos. E esse processo 
interessa de perto a nós, os espectadores, porque são as 
decisões tomadas durante essa tentativa que, em última 
análise, determinam a forma final que um filme terá, se 
ele será ousado ou conservador, cheio de estrelas ou 
repleto de desconhecidos, rodado em alguma ilha 
paradisíaca do Pacífico ou dentro de algum estúdio. 
(Adaptado de: BAHIANA, Ana Maria. Como ver um filme. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2012, formato e-book.) 

  

Infere-se do texto que Edwin Porter foi fundamental, no 

âmbito do cinema, para 

 a)  a trilha sonora. 

 b)  o diálogo entre personagens. 

 c)  a verossimilhança. 

 d)  a produção. 

 e)  a montagem. 

  

Questão 59: CESPE - APF (DEPEN)/DEPEN/Área 1/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

É preciso compreender que o preso conserva os demais 

direitos (educação, integridade física, segurança, saúde, 

assistência jurídica, trabalho e outros) adquiridos como 

cidadão, uma vez que a perda temporária do direito de 

liberdade em decorrência dos efeitos de sentença penal 

refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Isso, 

geralmente, não é o que ocorre. 

 

O que se constata é que, na prática, o cidadão preso perde 

muito mais do que sua liberdade. Perde sua dignidade, é 

submetido a humilhação e acaba se sentindo um nada. 
Internet: <www.lfg.jusbrasil.com.br> (com adaptações). 

 

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, 

julgue o item que se segue. 

  

Depreende-se das informações do texto que a sentença 

penal deveria realmente limitar apenas o direito de 

locomoção. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 60: CESPE - APF (DEPEN)/DEPEN/Área 1/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Os condenados no Brasil são originários, na maioria das 

vezes, das classes menos favorecidas da sociedade. Esses 

indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e 

oprimidos pela sociedade, vivem nas favelas, nos morros, 

nas regiões mais pobres, em precárias condições de vida, 

em meio ao esgoto, à discriminação social, à completa 

ausência de informações e de escolarização. 

 

Sem o repertório de uma mínima formação educacional e 

social, o preso, mesmo antes de se tornar um delinquente, 

já ocupa uma posição social inferior. 

 

O regime penitenciário deve empregar os meios curativos, 

educativos, morais, espirituais, e todas as formas de 

assistência de que possa dispor com o intuito de reduzir o 

máximo possível as condições que enfraquecem o sentido 

de responsabilidade do recluso, o respeito à dignidade de 

sua pessoa e a sua capacidade de readaptação social. 
Internet: <www.joaoluizpinaud.com> (com adaptações). 

 

Julgue o próximo item, relativo às ideias e às estruturas 

linguísticas do texto. 

  

De acordo com o texto, o regime penitenciário deve 

proporcionar condições que fortaleçam o sentido de 

responsabilidade do preso, o respeito à sua dignidade 

como pessoa e a sua capacidade de reinserção social. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 61: FGV - Assist (DPE MT)/DPE MT/Assistente 

Administrativo/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O texto a seguir refere-se à questão 

 

Sobre o tema “O jogo no Brasil”, uma leitora do jornal O 
Globo escreveu o seguinte: “Não entendo por que não se 
legaliza o jogo no Brasil. Todos os países que têm o jogo 
reconhecido, além de arrecadarem uma fortuna em 
impostos, dão emprego a muita gente. Quem quer jogar, o 
faz livremente pela Internet e nos bingos ilegais, onde 
quem arrecada é o contraventor. Os mais abastados 
deixam dólares lá fora, que poderiam ajudar a educação e 
saúde, aqui dentro”. 

 

A tese defendida pela autora da carta é 

 a) o jogo deve ser legalizado no Brasil. 

 b) deve-se proibir o jogo ilegal pela internet e nos bingos 

ilegais. 

 c) deve-se impedir que os mais abastados viajem para 

jogar. 

 d) todos devemos jogar livremente pela Internet. 

 e) todos os países deveriam ter o jogo reconhecido. 

  

Questão 62: FGV - Assist (DPE MT)/DPE MT/Assistente 

Administrativo/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O texto a seguir refere-se à questão 

 

Sobre o tema “O jogo no Brasil”, uma leitora do jornal O 
Globo escreveu o seguinte: “Não entendo por que não se 
legaliza o jogo no Brasil. Todos os países que têm o jogo 
reconhecido, além de arrecadarem uma fortuna em 
impostos, dão emprego a muita gente. Quem quer jogar, o 



 

 

faz livremente pela Internet e nos bingos ilegais, onde 
quem arrecada é o contraventor. Os mais abastados 
deixam dólares lá fora, que poderiam ajudar a educação e 
saúde, aqui dentro”. 

  

As opções a seguir apresentam argumentos para a defesa 

do ponto de vista da autora, à exceção de uma. Assinale-a. 

 a) A existência do jogo aumenta a arrecadação de 

impostos. 

 b) A legalização do jogo cria postos de trabalho para 

muitos. 

 c) O jogo ilegal só enriquece os contraventores. 

 d) A educação e a saúde podem ser ajudadas com a 

legalização do jogo. 

 e) Todos os países reconheceram o jogo como atividade 

legal. 

  

Questão 63: FGV - Assist (DPE MT)/DPE MT/Assistente 

Administrativo/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O texto a seguir refere-se à questão 

 

Um outro leitor declara o seguinte: “Toda vez que vejo, ou 
leio, no noticiário que alguém foi atingido por uma bala 
perdida eu me pergunto: porque será que as pessoas 
insistem em chamar de bala perdida aquela que atingiu 
alguém? Se o objetivo das balas é matar e, na melhor das 
hipóteses, ferir alguém, sempre que aquilo acontece a bala 
cumpriu sua função e, assim sendo, não deveria ser 
chamada de bala perdida”. 

  

O objetivo da carta é 

 a) protestar contra as mortes causadas por balas 
perdidas. 

 b) condenar a utilização do termo “bala perdida”, por 

inexatidão. 

 c) mostrar que a utilização de armas de fogo deveria ser 

reconsiderada. 

 d) criticar os jornais escritos e falados por abordarem 

temas nefastos. 

 e) denunciar os que usam armas de fogo de forma 

criminosa. 

  

Questão 64: FGV - Assist (DPE MT)/DPE MT/Assistente 

Administrativo/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O texto a seguir refere-se à questão. 

 

Um leitor da revista Veja (fevereiro de 2015) escreveu o 

seguinte texto: “Ok, o transporte público deve ser 

priorizado. Ok, quanto menos carros circulando nas ruas, 

melhor. Ok, o uso de bicicletas é uma alternativa que deve 
ser incentivada. Mas o que não pode continuar é serem 
eliminadas vagas para carros nas ruas sem que se viabilize 
uma alternativa”. 

 

As várias frases iniciadas por OK mostram 

 a) crítica de vários pensamentos bastante difundidos. 

 b) concordância com alguns pontos de vista gerais. 

 c) ironia diante de alguns posicionamentos ridículos. 

 d) discordância em face de algumas opiniões 

ultrapassadas. 

 e) aplauso em relação a alguns posicionamentos legais. 

  

Questão 65: FGV - Assist (DPE MT)/DPE MT/Assistente 

Administrativo/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O texto a seguir refere-se à questão 

 

Horóscopo do signo de Virgem, do dia 01 de fevereiro 

de 2015. 

 

“Procure agregar aliados com interesses semelhantes aos 
seus, invista em parcerias corretas. Mercúrio segue 
retrógrado em Aquário: você ganha mais se unir forças e 
trabalhar em equipe. Continue com atenção redobrada ao 
se comunicar. Bom período para ouvir opiniões diferentes, 
repensar assuntos e se abrir para novos pontos de vista. 
Bom, também, para revisar equipamentos eletrônicos.” 

 

Sobre as marcas típicas desse tipo de texto, assinale a 

afirmativa correta. 

 a) Tenta iludir o leitor apelando para a intimidação. 

 b) Apresenta formas verbais impessoais. 

 c) Apela para a linguagem técnica da astrologia. 

 d) Refere-se a realidades negativas. 

 e) Faz alusão a conhecimentos científicos. 

  

Questão 66: CESPE - EAP 

(DEPEN)/DEPEN/Enfermagem/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Educação prisional 

 

No Brasil, a educação prisional está garantida por lei. Os 

mais de 500 mil detentos existentes no país têm direito a 

salas de aula dentro dos presídios e, a cada doze horas de 

frequência escolar de qualquer nível (fundamental, médio, 

profissionalizante ou superior), o preso tem um dia de 

pena remido. Desde 2012, entre os projetos voltados à 

recuperação e à reinserção social, está a remição de pena 

por meio da leitura. 

 

O projeto transforma a leitura em uma extensão da 

produção de trabalho intelectual, que já caracterizava a 

remição de pena por dias de estudo. Os detentos têm 

acesso a mais de cem livros comprados pelo governo e, a 

partir dessa seleção, eles têm de vinte e um a trinta dias 

para ler um livro e escrever uma resenha que, se adequada 

aos parâmetros da lei, como circunscrição ao tema e 

estética, subtraem quatro dias da pena. Ao todo, os 

detentos podem remir até quarenta e oito dias apenas 

com as leituras. Essa possibilidade, no entanto, ainda é 

restrita a penitenciárias federais de segurança máxima. 

  

Após um ano de vigência da lei que regulamentou o 

projeto, dados coletados pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN) revelaram os hábitos de leitura nos 

presídios. Foram feitas 2.272 resenhas, sendo 1.967 



 

 

aceitas, o que resultou em um total de 7.508 dias remidos. 

Entre os dez livros mais lidos e resenhados estavam A 

Menina que Roubava Livros, em primeiro lugar, e O 

Pequeno Príncipe, em décimo. 

 

Na visão do coletivo de incentivo cultural Perifatividade, 

o projeto é uma oportunidade de os detentos ampliarem 

seu universo e perceberem novas dinâmicas de como 

analisar o mundo, além de ser um incentivo à educação. 
Internet: <www.revistaeducacao.uol.com.br> (com adaptações). 

  

Julgue o próximo item, referente às ideias do texto 

Educação prisional. 

  

O autor do texto defende a ideia de que a leitura 

possibilita a ampliação do universo do leitor e a percepção 

de novas dinâmicas de análise do mundo; por essa razão, o 

texto pode ser caracterizado como essencialmente 

argumentativo. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 67: CESPE - EAP 

(DEPEN)/DEPEN/Enfermagem/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Educação prisional 

 

No Brasil, a educação prisional está garantida por lei. Os 

mais de 500 mil detentos existentes no país têm direito a 

salas de aula dentro dos presídios e, a cada doze horas de 

frequência escolar de qualquer nível (fundamental, médio, 

profissionalizante ou superior), o preso tem um dia de 

pena remido. Desde 2012, entre os projetos voltados à 

recuperação e à reinserção social, está a remição de pena 

por meio da leitura. 

 

O projeto transforma a leitura em uma extensão da 

produção de trabalho intelectual, que já caracterizava a 

remição de pena por dias de estudo. Os detentos têm 

acesso a mais de cem livros comprados pelo governo e, a 

partir dessa seleção, eles têm de vinte e um a trinta dias 

para ler um livro e escrever uma resenha que, se adequada 

aos parâmetros da lei, como circunscrição ao tema e 

estética, subtraem quatro dias da pena. Ao todo, os 

detentos podem remir até quarenta e oito dias apenas 

com as leituras. Essa possibilidade, no entanto, ainda é 

restrita a penitenciárias federais de segurança máxima. 

  

Após um ano de vigência da lei que regulamentou o 

projeto, dados coletados pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN) revelaram os hábitos de leitura nos 

presídios. Foram feitas 2.272 resenhas, sendo 1.967 

aceitas, o que resultou em um total de 7.508 dias remidos. 

Entre os dez livros mais lidos e resenhados estavam A 

Menina que Roubava Livros, em primeiro lugar, e O 

Pequeno Príncipe, em décimo. 

 

Na visão do coletivo de incentivo cultural Perifatividade, 

o projeto é uma oportunidade de os detentos ampliarem 

seu universo e perceberem novas dinâmicas de como 

analisar o mundo, além de ser um incentivo à educação. 
Internet: <www.revistaeducacao.uol.com.br> (com adaptações). 

  

Julgue o próximo item, referente às ideias do texto 

Educação prisional. 

  

Os objetivos do projeto de remição de pena por meio da 

leitura são a recuperação e a reinserção social dos 

detentos bem como a diminuição do contingente dos 

presídios. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 68: CESPE - EAP 

(DEPEN)/DEPEN/Enfermagem/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Educação prisional 

 

No Brasil, a educação prisional está garantida por lei. Os 

mais de 500 mil detentos existentes no país têm direito a 

salas de aula dentro dos presídios e, a cada doze horas de 

frequência escolar de qualquer nível (fundamental, médio, 

profissionalizante ou superior), o preso tem um dia de 

pena remido. Desde 2012, entre os projetos voltados à 

recuperação e à reinserção social, está a remição de pena 

por meio da leitura. 

 

O projeto transforma a leitura em uma extensão da 

produção de trabalho intelectual, que já caracterizava a 

remição de pena por dias de estudo. Os detentos têm 

acesso a mais de cem livros comprados pelo governo e, a 

partir dessa seleção, eles têm de vinte e um a trinta dias 

para ler um livro e escrever uma resenha que, se adequada 

aos parâmetros da lei, como circunscrição ao tema e 

estética, subtraem quatro dias da pena. Ao todo, os 

detentos podem remir até quarenta e oito dias apenas 

com as leituras. Essa possibilidade, no entanto, ainda é 

restrita a penitenciárias federais de segurança máxima. 

  

Após um ano de vigência da lei que regulamentou o 

projeto, dados coletados pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN) revelaram os hábitos de leitura nos 

presídios. Foram feitas 2.272 resenhas, sendo 1.967 

aceitas, o que resultou em um total de 7.508 dias remidos. 

Entre os dez livros mais lidos e resenhados estavam A 

Menina que Roubava Livros, em primeiro lugar, e O 

Pequeno Príncipe, em décimo. 

 

Na visão do coletivo de incentivo cultural Perifatividade, 

o projeto é uma oportunidade de os detentos ampliarem 

seu universo e perceberem novas dinâmicas de como 

analisar o mundo, além de ser um incentivo à educação. 

 

Internet: <www.revistaeducacao.uol.com.br> (com 
adaptações). 
  

Julgue o próximo item, referente às ideias do texto 

Educação prisional. 



 

 

  

O projeto de remição de pena por meio da leitura começou 

a viger no Brasil em 2012. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 69: CESPE - EAP 

(DEPEN)/DEPEN/Enfermagem/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Educação prisional 

 

No Brasil, a educação prisional está garantida por lei. Os 

mais de 500 mil detentos existentes no país têm direito a 

salas de aula dentro dos presídios e, a cada doze horas de 

frequência escolar de qualquer nível (fundamental, médio, 

profissionalizante ou superior), o preso tem um dia de 

pena remido. Desde 2012, entre os projetos voltados à 

recuperação e à reinserção social, está a remição de pena 

por meio da leitura. 

 

O projeto transforma a leitura em uma extensão da 

produção de trabalho intelectual, que já caracterizava a 

remição de pena por dias de estudo. Os detentos têm 

acesso a mais de cem livros comprados pelo governo e, a 

partir dessa seleção, eles têm de vinte e um a trinta dias 

para ler um livro e escrever uma resenha que, se adequada 

aos parâmetros da lei, como circunscrição ao tema e 

estética, subtraem quatro dias da pena. Ao todo, os 

detentos podem remir até quarenta e oito dias apenas 

com as leituras. Essa possibilidade, no entanto, ainda é 

restrita a penitenciárias federais de segurança máxima. 

  

Após um ano de vigência da lei que regulamentou o 

projeto, dados coletados pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN) revelaram os hábitos de leitura nos 

presídios. Foram feitas 2.272 resenhas, sendo 1.967 

aceitas, o que resultou em um total de 7.508 dias remidos. 

Entre os dez livros mais lidos e resenhados estavam A 

Menina que Roubava Livros, em primeiro lugar, e O 

Pequeno Príncipe, em décimo. 

 

Na visão do coletivo de incentivo cultural Perifatividade, 

o projeto é uma oportunidade de os detentos ampliarem 

seu universo e perceberem novas dinâmicas de como 

analisar o mundo, além de ser um incentivo à educação. 
Internet: <www.revistaeducacao.uol.com.br> (com adaptações). 

  

Julgue o próximo item, referente às ideias do texto 

Educação prisional. 

  

A produção de trabalho intelectual possibilita aos 

detentos a diminuição da pena a ser cumprida. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 70: FCC - ACE (TCE-CE)/TCE-CE/Controle 

Externo/Auditoria Governamental/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

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

 

Eduardo Coutinho, artista generoso 

 

Uma das coisas mais bonitas e importantes da arte do 
cineasta Eduardo Coutinho, mestre dos documentários, 
morto em 2014, está em sua recusa aos paradigmas que 
atropelam nossa visão de mundo. Em vez de contemplar a 
distância grupos, classes ou segmentos, ele vê de perto 
pessoa por pessoa, surpreendendo- a, surpreendendo-se, 
surpreendendo-nos. Não lhe dizem nada expressões 
coletivistas como “os moradores do Edifício”, os “peões de 
fábrica”, “os sertanejos nordestinos”: os famigerados 
“tipos sociais”, usualmente enquadrados por chavões, dão 
lugar ao desafio de tomar o depoimento vivo de quem 
ocupa aquela quitinete, de investigar a fisionomia desse 
operário que está falando, de repercutir as palavras e os 
silêncios do morador de um povoado da Paraíba. 
 

Essa dimensão ética de discernimento e respeito pela 
condição singular do outro deveria ser o primeiro passo de 
toda política. Nem paternalismo, nem admiração prévia, 
nem sentimentalismo: Coutinho vê e ouve, sabendo ver e 
ouvir, para conhecer a história de cada um como um 
processo sensível e inacabado, não para ajustar ou 
comprovar conceitos. Sua obsessão pela cena da vida é 
similar à que tem pela arte, o que torna quase impossível, 
para ele, distinguir uma da outra, opor personagem a 
pessoa, contrapor fato a perspectiva do fato. Fazendo 
dessa obsessão um eixo de sua trajetória, Coutinho viveu 
como um homem/artista crítico para quem já existe arte 
encarnada no corpo e suspensa no espírito do outro: fixa a 
câmera, abre os olhos e os ouvidos, apresenta-se, mostra-
se, mostra-o, mostra-nos. 
 

(Armindo Post, inédito) 

  

Ao se referir à recusa aos paradigmas que atropelam 

nossa visão de mundo, identificando-a como uma 

característica da arte de Eduardo Coutinho, o autor do 

texto enaltece a capacidade que tem esse cineasta de 

 a)  reproduzir os lugares-comuns e as fórmulas 

conhecidas, aderindo aos valores socialmente aceitos e 

dados por nós como irrefutáveis. 

 b)  rejeitar as perspectivas estereotipadas que, de forma 

intempestiva, condicionam nosso modo de enxergar as 

coisas. 

 c)  desviar-nos da tentação de embaralhar a compreensão 

que temos da vida, quando ele simplifica e enrijece os 

valores pelos quais devemos nos guiar. 

 d)  dissipar os valores éticos, substituindo-os por 

critérios pessoais capazes de nos tornar mais 

determinados em nossas iniciativas. 

 e)  evitar decididamente os parâmetros estranhos aos 

códigos sociais já firmados, para que não nos enganemos 

na apreciação das coisas. 

  

Questão 71: FCC - ACE (TCE-CE)/TCE-CE/Controle 

Externo/Auditoria Governamental/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  



 

 

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

 

Eduardo Coutinho, artista generoso 

 

Uma das coisas mais bonitas e importantes da arte do 
cineasta Eduardo Coutinho, mestre dos documentários, 
morto em 2014, está em sua recusa aos paradigmas que 
atropelam nossa visão de mundo. Em vez de contemplar a 
distância grupos, classes ou segmentos, ele vê de perto 
pessoa por pessoa, surpreendendo- a, surpreendendo-se, 
surpreendendo-nos. Não lhe dizem nada expressões 
coletivistas como “os moradores do Edifício”, os “peões de 
fábrica”, “os sertanejos nordestinos”: os famigerados 
“tipos sociais”, usualmente enquadrados por chavões, dão 
lugar ao desafio de tomar o depoimento vivo de quem 
ocupa aquela quitinete, de investigar a fisionomia desse 
operário que está falando, de repercutir as palavras e os 
silêncios do morador de um povoado da Paraíba. 
 

Essa dimensão ética de discernimento e respeito pela 
condição singular do outro deveria ser o primeiro passo de 
toda política. Nem paternalismo, nem admiração prévia, 
nem sentimentalismo: Coutinho vê e ouve, sabendo ver e 
ouvir, para conhecer a história de cada um como um 
processo sensível e inacabado, não para ajustar ou 
comprovar conceitos. Sua obsessão pela cena da vida é 
similar à que tem pela arte, o que torna quase impossível, 
para ele, distinguir uma da outra, opor personagem a 
pessoa, contrapor fato a perspectiva do fato. Fazendo 
dessa obsessão um eixo de sua trajetória, Coutinho viveu 
como um homem/artista crítico para quem já existe arte 
encarnada no corpo e suspensa no espírito do outro: fixa a 
câmera, abre os olhos e os ouvidos, apresenta-se, mostra-
se, mostra-o, mostra-nos. 
(Armindo Post, inédito) 

  

Atente para as seguintes afirmações sobre Eduardo 

Coutinho e sua arte: 

 

I. As expressões coletivistas referidas e 

exemplificadas no primeiro parágrafo são aquelas 

que ajudam o cineasta a reconhecer a contribuição 

original de cada cidadão no exercício de sua função 

social. 

II. Deve-se entender que, em seus documentários, 

o cineasta valoriza sobretudo a singularidade das 

pessoas retratadas, em vez de tomá-las como tipos 

sociais já identificados e rotulados. 

III. O foco de atenção que o cineasta faz incidir 

sobre as pessoas que retrata é tão intenso e bem 

trabalhado que elas surgem como personagens que 

se revelam para nós em toda a sua verdade. 

 

Está correto o que se afirma em 

 a)  I, II e III. 

 b)  I e II, apenas. 

 c)  I e III, apenas. 

 d)  II e III, apenas. 

 e)  III, apenas. 

  

Questão 72: FCC - ACE (TCE-CE)/TCE-CE/Controle 

Externo/Auditoria Governamental/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao seguinte fragmento de 

um pensador ilustrado do século XVIII: 

 

Do adultério 

 

O adultério é um crime para todos os povos da terra; o 
adultério das mulheres, entenda-se, visto terem sido os 
homens que fizeram as leis. Enxergaram-se como 
proprietários de suas esposas; elas são um de seus bens; o 
adultério as rouba, introduz nas famílias herdeiros 
estranhos. Acrescente-se a essas razões a crueldade do 
ciúme, e não será surpreendente que em tantas nações, 
mal saídas do estado selvagem, o espírito de propriedade 
tenha decretado a pena de morte para sedutores e 
seduzidas. 
(VOLTAIRE, O preço da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 63-64) 

  

Ao considerar o adultério como crime que penaliza 

sobretudo as mulheres, Voltaire estabelece uma íntima 

conexão entre 

 a)  o preconceito masculino e a moralidade religiosa. 

 b)  a ética própria do século XVIII e a capacidade 

feminina de sedução. 

 c)  a origem autoral da legislação e o direito de 

propriedade. 

 d)  a volubilidade masculina e o oportunismo feminino. 

 e)  a administração política e os direitos da família. 

  

Questão 73: FCC - TCE (TCE-CE)/TCE-CE/Controle 

Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

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

 

Preconceitos 

 

Preconceitos são juízos firmados por antecipação; são 
rótulos prontos e aceitos para serem colados no que mal 
conhecemos. São valores que se adiantam e qualificam 
pessoas, gestos, ideias antes de bem distinguir o que 
sejam. São, nessa medida, profundamente injustos, 
podendo acarretar consequências dolorosas para suas 
vítimas. São pré-juízos. Ainda assim, é forçoso 
reconhecer: dificilmente vivemos sem alimentar e 
externar algum preconceito. 
 

São em geral formulados com um alcance genérico: “o povo 
tal não presta”, “quem nasce ali é assim”, “música clássica 
é sempre chata”, “cuidado com quem lê muito” etc. 
Dispensamnos de pensar, de reconhecer particularidades, 
de identificar a personalidade própria de cada um. 
“Detesto filmes franceses”, me disse um amigo. “Todos 
eles?” − perguntei, provocador. “Quem viu um já viu 
todos”, arrematou ele, coroando sua forma preconceituosa 
de julgar. 
 



 

 

Não confundir preconceito com gosto pessoal. É verdade 
que nosso gosto é sempre seletivo, mas ele escolhe por um 
critério mais íntimo, difícil de explicar. “Gosto porque 
gosto”, dizemos às vezes. Mas o preconceito tem raízes 
sociais mais fundas: ele se dissemina pelas pessoas, se 
estabelece sem apelação, e quando damos por nós estamos 
repetindo algo que sequer investigamos. Uma das funções 
da justiça institucionalizada é evitar os preconceitos, e o 
faz julgando com critério e objetividade, por meio de leis. 
Adotar uma posição racista, por exemplo, não é mais 
apenas preconceito: é crime. Isso significa que passamos, 
felizmente, a considerar a gravidade extrema das 
práticas preconceituosas. 
(Bolívar Lacombe, inédito) 

  

Ao avaliar a gravidade e a extensão dos preconceitos, o 

autor os condena sobretudo pela seguinte razão: eles 

 a)  acabam se confundindo com nosso gosto pessoal e 

prejudicando nosso entendimento das coisas. 

 b)  proporcionam uma visão de mundo excessivamente 

singular e viciosa, mesmo quando justificável. 

 c)  promovem profunda injustiça ao julgarem pessoas ou 

coisas a partir de valores já firmados. 

 d)  acarretam máximos prejuízos para quem os alimenta, 

não atingindo as opiniões que circulam socialmente. 

 e)  deformam nossa visão de mundo por serem muito 

detalhistas, distraindo-nos do foco principal. 

  

Questão 74: FCC - TCE (TCE-CE)/TCE-CE/Controle 

Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

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

 

Preconceitos 

 

Preconceitos são juízos firmados por antecipação; são 
rótulos prontos e aceitos para serem colados no que mal 
conhecemos. São valores que se adiantam e qualificam 
pessoas, gestos, ideias antes de bem distinguir o que 
sejam. São, nessa medida, profundamente injustos, 
podendo acarretar consequências dolorosas para suas 
vítimas. São pré-juízos. Ainda assim, é forçoso 
reconhecer: dificilmente vivemos sem alimentar e 
externar algum preconceito. 
 

São em geral formulados com um alcance genérico: “o povo 
tal não presta”, “quem nasce ali é assim”, “música clássica 
é sempre chata”, “cuidado com quem lê muito” etc. 
Dispensamnos de pensar, de reconhecer particularidades, 
de identificar a personalidade própria de cada um. 
“Detesto filmes franceses”, me disse um amigo. “Todos 
eles?” − perguntei, provocador. “Quem viu um já viu 
todos”, arrematou ele, coroando sua forma preconceituosa 
de julgar. 
 

Não confundir preconceito com gosto pessoal. É verdade 
que nosso gosto é sempre seletivo, mas ele escolhe por um 
critério mais íntimo, difícil de explicar. “Gosto porque 
gosto”, dizemos às vezes. Mas o preconceito tem raízes 

sociais mais fundas: ele se dissemina pelas pessoas, se 
estabelece sem apelação, e quando damos por nós estamos 
repetindo algo que sequer investigamos. Uma das funções 
da justiça institucionalizada é evitar os preconceitos, e o 
faz julgando com critério e objetividade, por meio de leis. 
Adotar uma posição racista, por exemplo, não é mais 
apenas preconceito: é crime. Isso significa que passamos, 
felizmente, a considerar a gravidade extrema das 
práticas preconceituosas. 
(Bolívar Lacombe, inédito) 

  

Atente para as seguintes afirmações: 

 

I. No 1º parágrafo, o autor define o que seja 

preconceito e avalia a extensão dos prejuízos que 

sua prática acarreta, considerando ainda a 

dificuldade de se os evitar plenamente. 

II. No 2º parágrafo, o autor reconhece na prática 

algumas formulações preconceituosas, reforçando 

a ideia de que os preconceitos impedem uma 

identificação adequada das coisas e das pessoas. 

III. No 3º parágrafo, o autor estabelece um 

paralelo entre o juízo preconceituoso, passível de 

penalização, e o juízo decorrente do gosto pessoal, 

que se rege por critérios interiorizados e difíceis 

de definir. 

 

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

 a)  I, II e III. 

 b)  I e II, apenas. 

 c)  II e III, apenas. 

 d)  I e III, apenas. 

 e)  II, apenas. 

  

Questão 75: FGV - TNS (SSP AM)/SSP AM/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

“Anúncio: Meu amigo, sente-se cansado, abatido, 

desmoralizado, com a consciência de que a vida não vale 

nada? Acha permanentemente que a vida perdeu todos os 

seus valores, que não há mais ética, conceitos estéticos, 

nenhum objetivo mais profundo e mais humano a atingir? 

Sua vista está obnubilada por uma permanente poluição 

visual? O mundo não passa de uma comercialização a 

qualquer preço? Não desespere: Telefone-nos 

imediatamente e destruiremos logo o seu aparelho de 

televisão. Já! Grátis: Sem televisão você será um homem 

inteiramente novo. Sem televisão você voltará a ver a vida 

como ela é.” 
(Millôr Fernandes, Definitivo, Porto Alegre, LP&M, 1994) 
  

A marca predominante do texto publicitário que se 

encontra presente no texto é: 

 a) a tentativa de convencimento do leitor; 

 b) a tendência ao emprego de linguagem coloquial; 

 c) a intenção clara de iludir o leitor; 

 d) o tratamento do leitor como alguém a ser instruído; 

 e) a visão positiva do mundo. 

  



 

 

Questão 76: FGV - TNS (SSP AM)/SSP AM/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

“Anúncio: Meu amigo, sente-se cansado, abatido, 

desmoralizado, com a consciência de que a vida não vale 

nada? Acha permanentemente que a vida perdeu todos os 

seus valores, que não há mais ética, conceitos estéticos, 

nenhum objetivo mais profundo e mais humano a atingir? 

Sua vista está obnubilada por uma permanente poluição 

visual? O mundo não passa de uma comercialização a 

qualquer preço? Não desespere: Telefone-nos 

imediatamente e destruiremos logo o seu aparelho de 

televisão. Já! Grátis: Sem televisão você será um homem 

inteiramente novo. Sem televisão você voltará a ver a vida 

como ela é.” 

 (Millôr Fernandes, Definitivo, Porto Alegre, LP&M, 1994) 

  

O texto mostra um posicionamento contrário à televisão; 

sobre essa posição argumentativa, a estratégia 

empregada no texto é: 

 a) discussão sobre pontos de vista contraditórios; 

 b) refutação de teses opostas; 

 c) apoio a ideias socialmente dominantes; 

 d) eliminação de dúvidas sobre o tema; 

 e) propostas de reflexão com encaminhamento de 

solução. 

  

Questão 77: FGV - TNS (SSP AM)/SSP AM/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Estragou a televisão!!! 

  

Luís Fernando Veríssimo 

— Iiiih... 

— E agora? 

— Vamos ter que conversar. 

— Vamos ter que o quê? 

— Conversar. É quando um fala com o outro. 

— Fala o quê? 

— Qualquer coisa. Bobagem. 

— Perder tempo com bobagem? 

— E a televisão, o que é? 

— Sim, mas aí é a bobagem dos outros. A gente só 

assiste. Um falar com o outro, assim, ao vivo... Sei 

não... 

— Vamos ter que improvisar nossa própria 

bobagem. 

  

A frase do texto que NÃO contém uma crítica implícita à 

televisão é: 

 a) Iiiih... 

 b) Vamos ter que o quê? 

 c) Fala o quê? 

 d) E a televisão, o que é? 

 e) Vamos ter que improvisar nossa própria bobagem. 

  

Questão 78: FGV - TNS (SSP AM)/SSP AM/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

“Quatro argumentos para acabar com a televisão” – Jerry 

Mander 

  

Este livro é o primeiro a sustentar que a televisão não 

pode ser melhorada. Os problemas da televisão inerentes 

à própria tecnologia são tão perigosos – para a saúde 

física e mental para o meio ambiente e para a evolução 

democrática – que este instrumento de massas deveria 

ser eliminado. Associando as suas experiências pessoais a 

uma investigação meticulosa e inédita, o autor aborda 

aspectos da televisão raramente examinados e que nunca 

antes dele tinham sido relacionados. A ideia de que todas 

as tecnologias são “neutras” e constituem instrumentos 

benignos que podem ser utilizados bem ou mal é assim 

abertamente posta em causa nesta obra. Falar duma 

reforma da televisão segundo o autor é tão «absurdo 

como falar da reforma duma tecnologia como a do 

armamento». 

  

“...é assim abertamente posta em causa nesta obra”; a 

expressão sublinhada significa que a ideia destacada vai 

ser: 

 a) confirmada; 

 b) corrigida; 

 c) discutida; 

 d) combatida; 

 e) ampliada. 

  

Questão 79: FGV - Ana TI (TCE-SE)/TCE-

SE/Desenvolvimento/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

"As grades do condomínio / São prá trazer proteção / 

Mas também trazem a dúvida / Se é você que tá nessa 

prisão" - da música "Minha Alma (A paz que eu não quero)" 

de Marcelo Yuka - O Rappa" 

 

O problema da vida moderna que é abordado nesse trecho 

da letra de Marcelo Yuka é: 

 a) a ausência de policiamento nas ruas; 

 b) o isolamento das pessoas; 

 c) a crise de autoridade; 

 d) a falta de segurança; 

 e) a carência de relacionamentos afetivos. 

  

Questão 80: FGV - Ana TI (TCE-SE)/TCE-

SE/Desenvolvimento/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 1 - Eu aposto que nos últimos dias alguém lhe 

contou que não aguenta mais a vida. Que sente o tempo 

passar de maneira descontrolada e que, mal a semana 

começa, já chega a quinta-feira e com ela, o final de 

semana, mal aproveitado, diga-se de passagem. 

 

E, ao que tudo indica, é muito possível que não apenas seu 

amigo se sinta assim, mas você também, assim como eu, 

todos nós, sentimos que a vida, literalmente, escorre pelas 

mãos. 
 (Cristiano Nabuco, psicólogo) 



 

 

  

Com o primeiro período do texto 1, o autor do texto: 

 a) indica que a insatisfação com a vida atual é um fato 

generalizado; 

 b) mostra uma visão pessimista das pessoas sobre a vida 

futura; 

 c) contesta o pessimismo exagerado de muitos; 

 d) denuncia a tendência moderna ao desespero e à 

insegurança; 

 e) demonstra ser a vida nas grandes cidades uma fonte 

de inquietações profundas. 

  

Questão 81: FGV - AO (SSP AM)/SSP AM/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

“Numa esquina perigosa, conhecida por sua má sinalização 

e pelas batidas que lá ocorrem, há um acidente de 

automóvel. Como o motorista de um dos carros está 

visivelmente errado, o guarda a ele se dirige propondo 

abertamente esquecer o caso por uma boa propina. O 

homem fica indignado e, usando o “Você sabe com quem 

está falando?”, identifica-se como promotor público, 

prendendo o guarda”. (DaMatta, Roberto. Carnavais, 
malandros e heróis. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1990) 

 

Segundo o texto, a esquina é perigosa, entre outros 

motivos, por: 

 a) ocorrerem lá numerosas batidas; 

 b) dispor de má sinalização; 

 c) contar com fiscalização corrupta; 

 d) ter provocado o acidente narrado; 

 e) fazer parte de percurso de maus motoristas. 

  

Questão 82: FGV - AO (SSP AM)/SSP AM/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

“Numa esquina perigosa, conhecida por sua má sinalização 

e pelas batidas que lá ocorrem, há um acidente de 

automóvel. Como o motorista de um dos carros está 

visivelmente errado, o guarda a ele se dirige propondo 

abertamente esquecer o caso por uma boa propina. O 

homem fica indignado e, usando o “Você sabe com quem 

está falando?”, identifica-se como promotor público, 

prendendo o guarda”. (DaMatta, Roberto. Carnavais, 
malandros e heróis. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1990) 

  

A frase “Você sabe com quem está falando?” funciona, 

nesse caso do texto, como: 

 a) repreensão de uma má conduta; 

 b) chamada de atenção para um fato; 

 c) demonstração de orgulho desmedido; 

 d) intimidação do interlocutor; 

 e) destaque de um detalhe despercebido. 

  

Questão 83: FGV - AO (SSP AM)/SSP AM/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

“Num posto de atendimento público, alguém espera na fila. 

Antes do horário regulamentar para o término do 

expediente, verifica-se que o guichê está sendo fechado e 

o atendimento do público, suspenso. Correndo para o 

responsável, essa pessoa ouve uma resposta 

insatisfatória, e fica sabendo que o expediente terminaria 

mais cedo por ordem do chefe. Manda chamar o chefe e, 

identificando-se como presidente do órgão em pauta, 

despede todo o grupo”. (DaMatta, Roberto. Carnavais, 
malandros e heróis. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1990) 

 

O personagem é identificado inicialmente no texto como 

“alguém” e “essa pessoa”; esse procedimento se justifica 

porque: 

 a) se trata de uma pessoa desconhecida; 

 b) não há necessidade de identificação; 

 c) só deve ocorrer a identificação ao final do texto; 

 d) o narrador do texto não conhece a pessoa; 

 e) a pessoa não se identificou no guichê. 

  

Questão 84: FGV - AO (SSP AM)/SSP AM/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

“Num posto de atendimento público, alguém espera na fila. 

Antes do horário regulamentar para o término do 

expediente, verifica-se que o guichê está sendo fechado e 

o atendimento do público, suspenso. Correndo para o 

responsável, essa pessoa ouve uma resposta 

insatisfatória, e fica sabendo que o expediente terminaria 

mais cedo por ordem do chefe. Manda chamar o chefe e, 

identificando-se como presidente do órgão em pauta, 

despede todo o grupo”. (DaMatta, Roberto. Carnavais, 
malandros e heróis. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1990) 

 

“...identificando-se como presidente do órgão em pauta...”; 

a expressão “em pauta” significa: 

 a) de que se está falando; 

 b) que está sendo investigado; 

 c) que possui má fama; 

 d) que foi notificado judicialmente; 

 e) onde se processou a investigação. 

  

  

Questão 85: CESPE - TEFC/TCU/Apoio Técnico e 

Administrativo/Técnica Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos 

eram considerados expressões da vontade divina, revelada 

mediante a imposição de legisladores que dispunham de 

privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela 

casa sacerdotal. As leis eram objeto de respeito e 

veneração, e, por serem asseguradas por sanções 

sobrenaturais, dificilmente o homem primitivo questionava 



 

 

sua validez e sua aplicabilidade. Escreve H. Summer Maine 

que algumas experiências societárias, ao permitirem o 

declínio do poder real e o enfraquecimento de monarcas 

hereditários, acabaram por favorecer a emergência de 

aristocracias, depositárias da produção legislativa, com 

capacidade de julgar e de resolver conflitos. Aquele 

momento inicial de um direito sagrado e ritualizado, 

expressão das divindades, desenvolveu-se na direção de 

práticas normativas consuetudinárias. À época do direito 

consuetudinário, largo período em que não se conheceu a 

invenção da escrita, uma casta, ou aristocracia, investida 

do poder judicial, era o único meio que poderia conservar, 

com algum rigor, os costumes da raça ou da tribo. O 

costume aparece como expressão da legalidade, de forma 

lenta e espontânea, instrumentalizada pela repetição de 

atos, usos e práticas. 

 

A invenção e a difusão da técnica da escritura, somadas à 

compilação de costumes tradicionais, proporcionaram os 

primeiros códigos da Antiguidade, como o de Hamurábi, o 

de Manu, o de Sólon e a Lei das XII Tábuas. Constata-se, 

destarte, que os textos legislados e escritos eram 

melhores depositários do direito e meios mais eficazes 

para conservá-lo que a memória de certo número de 

pessoas, por mais força que tivessem em função de seu 

constante exercício. Esse direito antigo, tanto no Oriente 

quanto no Ocidente, não diferenciava, na essência, 

prescrições civis, religiosas e morais. Somente em tempos 

mais avançados da civilização é que se começou a 

distinguir o direito da moral e a religião do direito. 

Certamente, de todos os povos antigos, foi com os 

romanos que o direito avançou para uma autonomia diante 

da religião e da moral. 

 

Antônio C. Walker. O direito nas sociedades primitivas. 

In: Antônio C. Walker (Org.) Fundamentos de história do 

direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 19-20 (com 

adaptações). 

  

Conforme as ideias apresentadas no texto, 

  

a evolução do direito desde as sociedades antigas passou 

por apenas dois períodos evolutivos. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 86: CESPE - TEFC/TCU/Apoio Técnico e 

Administrativo/Técnica Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos 

eram considerados expressões da vontade divina, revelada 

mediante a imposição de legisladores que dispunham de 

privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela 

casa sacerdotal. As leis eram objeto de respeito e 

veneração, e, por serem asseguradas por sanções 

sobrenaturais, dificilmente o homem primitivo questionava 

sua validez e sua aplicabilidade. Escreve H. Summer Maine 

que algumas experiências societárias, ao permitirem o 

declínio do poder real e o enfraquecimento de monarcas 

hereditários, acabaram por favorecer a emergência de 

aristocracias, depositárias da produção legislativa, com 

capacidade de julgar e de resolver conflitos. Aquele 

momento inicial de um direito sagrado e ritualizado, 

expressão das divindades, desenvolveu-se na direção de 

práticas normativas consuetudinárias. À época do direito 

consuetudinário, largo período em que não se conheceu a 

invenção da escrita, uma casta, ou aristocracia, investida 

do poder judicial, era o único meio que poderia conservar, 

com algum rigor, os costumes da raça ou da tribo. O 

costume aparece como expressão da legalidade, de forma 

lenta e espontânea, instrumentalizada pela repetição de 

atos, usos e práticas. 

 

A invenção e a difusão da técnica da escritura, somadas à 

compilação de costumes tradicionais, proporcionaram os 

primeiros códigos da Antiguidade, como o de Hamurábi, o 

de Manu, o de Sólon e a Lei das XII Tábuas. Constata-se, 

destarte, que os textos legislados e escritos eram 

melhores depositários do direito e meios mais eficazes 

para conservá-lo que a memória de certo número de 

pessoas, por mais força que tivessem em função de seu 

constante exercício. Esse direito antigo, tanto no Oriente 

quanto no Ocidente, não diferenciava, na essência, 

prescrições civis, religiosas e morais. Somente em tempos 

mais avançados da civilização é que se começou a 

distinguir o direito da moral e a religião do direito. 

Certamente, de todos os povos antigos, foi com os 

romanos que o direito avançou para uma autonomia diante 

da religião e da moral. 

 

Antônio C. Walker. O direito nas sociedades primitivas. 

In: Antônio C. Walker (Org.) Fundamentos de história do 

direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 19-20 (com 

adaptações). 

  

Conforme as ideias apresentadas no texto, 

  

nas sociedades antigas, houve período em que o direito 

era consuetudinário, ou seja, baseava-se nas práticas, nos 

hábitos e nos costumes da sociedade. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 87: CESPE - TEFC/TCU/Apoio Técnico e 

Administrativo/Técnica Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A dimensão “ético-filosófica” do liberalismo denota 

afirmação de valores e direitos básicos atribuíveis à 

natureza moral e racional do ser humano. Suas diretrizes 

se assentam nos princípios da liberdade pessoal, do 

individualismo, da tolerância, da dignidade e da crença na 

vida. Já o aspecto “econômico” refere-se, sobretudo, às 

condições que abrangem a propriedade privada, a 

economia de mercado, a ausência ou minimização do 

controle estatal, a livre empresa e a iniciativa privada. 

Ainda como parte integrante desse referencial, 

encontram-se os direitos econômicos, representados pelo 

direito de propriedade, o direito de herança, o direito de 



 

 

acumular riqueza e capital. Por último, a perspectiva 

“político-jurídica” do liberalismo está calcada em 

princípios básicos como: consentimento individual, 

representação política, divisão dos poderes e 

descentralização administrativa, entre outros. 

 

Tendo presente essas asserções genéricas, podemos 

compreender melhor as ambiguidades e os limites do 

liberalismo brasileiro, porquanto, desde os primórdios, ele 

teve de conviver com uma estrutura político-

administrativa patrimonialista e com uma dominação 

econômica escravista das elites agrárias. Emília Viotti da 

Costa defende que não se deve realçar em demasia a 

importância das ideias liberais europeias nas convulsões 

sociais ocorridas no Brasil (Inconfidência Mineira, 

Revolução Pernambucana etc.) desde fins do século 

XVIII, pois tais movimentos não chegaram a ter grande 

alcance ideológico. Para a autora, a nova doutrina era de 

conhecimento limitado entre determinados segmentos 

revolucionários. O que importa ter em vista é essa 

distinção entre o liberalismo europeu, como ideologia 

revolucionária articulada por novos setores emergentes e 

forjados na luta contra os privilégios da nobreza, e o 

liberalismo brasileiro, uma versão mais restrita do 

liberalismo europeu. 
Antonio Wolkmer. História do direito no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2003, p. 63-4 (com adaptações).  

  

Julgue o item, relativo às ideias do texto. 

  

O autor menciona as ideias defendidas por Emília Viotti 

da Costa como um contraponto a suas próprias ideias, e 

acaba por refutar as ideias da referida autora. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 88: CESPE - TEFC/TCU/Apoio Técnico e 

Administrativo/Técnica Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A dimensão “ético-filosófica” do liberalismo denota 

afirmação de valores e direitos básicos atribuíveis à 

natureza moral e racional do ser humano. Suas diretrizes 

se assentam nos princípios da liberdade pessoal, do 

individualismo, da tolerância, da dignidade e da crença na 

vida. Já o aspecto “econômico” refere-se, sobretudo, às 

condições que abrangem a propriedade privada, a 

economia de mercado, a ausência ou minimização do 

controle estatal, a livre empresa e a iniciativa privada. 

Ainda como parte integrante desse referencial, 

encontram-se os direitos econômicos, representados pelo 

direito de propriedade, o direito de herança, o direito de 

acumular riqueza e capital. Por último, a perspectiva 

“político-jurídica” do liberalismo está calcada em 

princípios básicos como: consentimento individual, 

representação política, divisão dos poderes e 

descentralização administrativa, entre outros. 

 

Tendo presente essas asserções genéricas, podemos 

compreender melhor as ambiguidades e os limites do 

liberalismo brasileiro, porquanto, desde os primórdios, ele 

teve de conviver com uma estrutura político-

administrativa patrimonialista e com uma dominação 

econômica escravista das elites agrárias. Emília Viotti da 

Costa defende que não se deve realçar em demasia a 

importância das ideias liberais europeias nas convulsões 

sociais ocorridas no Brasil (Inconfidência Mineira, 

Revolução Pernambucana etc.) desde fins do século 

XVIII, pois tais movimentos não chegaram a ter grande 

alcance ideológico. Para a autora, a nova doutrina era de 

conhecimento limitado entre determinados segmentos 

revolucionários. O que importa ter em vista é essa 

distinção entre o liberalismo europeu, como ideologia 

revolucionária articulada por novos setores emergentes e 

forjados na luta contra os privilégios da nobreza, e o 

liberalismo brasileiro, uma versão mais restrita do 

liberalismo europeu. 

 

Antonio Wolkmer. História do direito no Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 63-4 (com 

adaptações).  

  

Julgue o item, relativo às ideias do texto. 

  

Conclui-se do texto que o autor apresenta uma reflexão, 

de cunho comparativo, acerca das relações estabelecidas 

entre movimentos sociais ocorridos no Brasil e sua 

vinculação com determinada doutrina europeia. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 89: CESPE - TEFC/TCU/Apoio Técnico e 

Administrativo/Técnica Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A dimensão “ético-filosófica” do liberalismo denota 

afirmação de valores e direitos básicos atribuíveis à 

natureza moral e racional do ser humano. Suas diretrizes 

se assentam nos princípios da liberdade pessoal, do 

individualismo, da tolerância, da dignidade e da crença na 

vida. Já o aspecto “econômico” refere-se, sobretudo, às 

condições que abrangem a propriedade privada, a 

economia de mercado, a ausência ou minimização do 

controle estatal, a livre empresa e a iniciativa privada. 

Ainda como parte integrante desse referencial, 

encontram-se os direitos econômicos, representados pelo 

direito de propriedade, o direito de herança, o direito de 

acumular riqueza e capital. Por último, a perspectiva 

“político-jurídica” do liberalismo está calcada em 

princípios básicos como: consentimento individual, 

representação política, divisão dos poderes e 

descentralização administrativa, entre outros. 

 

Tendo presente essas asserções genéricas, podemos 

compreender melhor as ambiguidades e os limites do 

liberalismo brasileiro, porquanto, desde os primórdios, ele 

teve de conviver com uma estrutura político-

administrativa patrimonialista e com uma dominação 

econômica escravista das elites agrárias. Emília Viotti da 

Costa defende que não se deve realçar em demasia a 



 

 

importância das ideias liberais europeias nas convulsões 

sociais ocorridas no Brasil (Inconfidência Mineira, 

Revolução Pernambucana etc.) desde fins do século 

XVIII, pois tais movimentos não chegaram a ter grande 

alcance ideológico. Para a autora, a nova doutrina era de 

conhecimento limitado entre determinados segmentos 

revolucionários. O que importa ter em vista é essa 

distinção entre o liberalismo europeu, como ideologia 

revolucionária articulada por novos setores emergentes e 

forjados na luta contra os privilégios da nobreza, e o 

liberalismo brasileiro, uma versão mais restrita do 

liberalismo europeu. 
Antonio Wolkmer. História do direito no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2003, p. 63-4 (com adaptações).  

  

Julgue o item, relativo às ideias do texto. 

  

O autor defende que, seja na Europa, seja no Brasil, o 

liberalismo funcionou historicamente como uma ideologia 

predominantemente contrarrevolucionária. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 90: CESPE - TEFC/TCU/Apoio Técnico e 

Administrativo/Técnica Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A dimensão “ético-filosófica” do liberalismo denota 

afirmação de valores e direitos básicos atribuíveis à 

natureza moral e racional do ser humano. Suas diretrizes 

se assentam nos princípios da liberdade pessoal, do 

individualismo, da tolerância, da dignidade e da crença na 

vida. Já o aspecto “econômico” refere-se, sobretudo, às 

condições que abrangem a propriedade privada, a 

economia de mercado, a ausência ou minimização do 

controle estatal, a livre empresa e a iniciativa privada. 

Ainda como parte integrante desse referencial, 

encontram-se os direitos econômicos, representados pelo 

direito de propriedade, o direito de herança, o direito de 

acumular riqueza e capital. Por último, a perspectiva 

“político-jurídica” do liberalismo está calcada em 

princípios básicos como: consentimento individual, 

representação política, divisão dos poderes e 

descentralização administrativa, entre outros. 

 

Tendo presente essas asserções genéricas, podemos 

compreender melhor as ambiguidades e os limites do 

liberalismo brasileiro, porquanto, desde os primórdios, ele 

teve de conviver com uma estrutura político-

administrativa patrimonialista e com uma dominação 

econômica escravista das elites agrárias. Emília Viotti da 

Costa defende que não se deve realçar em demasia a 

importância das ideias liberais europeias nas convulsões 

sociais ocorridas no Brasil (Inconfidência Mineira, 

Revolução Pernambucana etc.) desde fins do século 

XVIII, pois tais movimentos não chegaram a ter grande 

alcance ideológico. Para a autora, a nova doutrina era de 

conhecimento limitado entre determinados segmentos 

revolucionários. O que importa ter em vista é essa 

distinção entre o liberalismo europeu, como ideologia 

revolucionária articulada por novos setores emergentes e 

forjados na luta contra os privilégios da nobreza, e o 

liberalismo brasileiro, uma versão mais restrita do 

liberalismo europeu. 
Antonio Wolkmer. História do direito no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2003, p. 63-4 (com adaptações).  

  

Julgue o item, relativo às ideias do texto. 

  

Segundo o autor do texto, não há coerência entre a 

perspectiva ‘político-jurídica’ e a dimensão econômica do 

liberalismo. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 91: CESPE - TEFC/TCU/Apoio Técnico e 

Administrativo/Técnica Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A dimensão “ético-filosófica” do liberalismo denota 

afirmação de valores e direitos básicos atribuíveis à 

natureza moral e racional do ser humano. Suas diretrizes 

se assentam nos princípios da liberdade pessoal, do 

individualismo, da tolerância, da dignidade e da crença na 

vida. Já o aspecto “econômico” refere-se, sobretudo, às 

condições que abrangem a propriedade privada, a 

economia de mercado, a ausência ou minimização do 

controle estatal, a livre empresa e a iniciativa privada. 

Ainda como parte integrante desse referencial, 

encontram-se os direitos econômicos, representados pelo 

direito de propriedade, o direito de herança, o direito de 

acumular riqueza e capital. Por último, a perspectiva 

“político-jurídica” do liberalismo está calcada em 

princípios básicos como: consentimento individual, 

representação política, divisão dos poderes e 

descentralização administrativa, entre outros. 

 

Tendo presente essas asserções genéricas, podemos 

compreender melhor as ambiguidades e os limites do 

liberalismo brasileiro, porquanto, desde os primórdios, ele 

teve de conviver com uma estrutura político-

administrativa patrimonialista e com uma dominação 

econômica escravista das elites agrárias. Emília Viotti da 

Costa defende que não se deve realçar em demasia a 

importância das ideias liberais europeias nas convulsões 

sociais ocorridas no Brasil (Inconfidência Mineira, 

Revolução Pernambucana etc.) desde fins do século 

XVIII, pois tais movimentos não chegaram a ter grande 

alcance ideológico. Para a autora, a nova doutrina era de 

conhecimento limitado entre determinados segmentos 

revolucionários. O que importa ter em vista é essa 

distinção entre o liberalismo europeu, como ideologia 

revolucionária articulada por novos setores emergentes e 

forjados na luta contra os privilégios da nobreza, e o 

liberalismo brasileiro, uma versão mais restrita do 

liberalismo europeu. 

 
Antonio Wolkmer. História do direito no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2003, p. 63-4 (com adaptações).  

  

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto, 



 

 

julgue o item que se segue. 

  

No segundo período do segundo parágrafo, a expressão 

“tais movimentos” refere-se aos seguintes termos, 

expressos anteriormente, nesse mesmo período: “ideias 

liberais”, “convulsões sociais”, “Inconfidência Mineira” e 

“Revolução Pernambucana”. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 92: CESPE - AUFC/TCU/Controle 

Externo/Auditoria Governamental/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

No dia 4 de maio de 2015, a Lei Complementar Federal n.º 

101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal 

ou simplesmente LRF, completou quinze anos. Embora 

devamos comemorar a consolidação de uma nova cultura 

de responsabilidade fiscal por grande parte dos nossos 

gestores, o momento também é propício para reflexões 

sobre o futuro desse diploma. 

 

Para a surpresa de muitas pessoas, acostumadas a ver em 

nosso país tantas leis que não saem do papel, a LRF, logo 

nos primeiros anos, atinge boa parte de seus objetivos, 

notadamente em relação à observância dos limites da 

despesa com pessoal, o que permitiu uma descompressão 

da receita líquida e propiciou maior capacidade de 

investimento público. O regulamento marca avanços 

também no controle de gastos em fins de gestão e em 

relação ao novo papel que as leis de diretrizes 

orçamentárias passaram a desempenhar. 

 

Não obstante todos os avanços, o momento exige cautela 

e reflexões. Como toda debutante, a LRF passa por alguns 

importantes conflitos existenciais. É quase consenso, no 

meio acadêmico e entre os órgãos de controle, a 

necessidade de seu aperfeiçoamento em alguns pontos. Há 

que se ponderar, contudo, sobre o melhor momento para 

os necessários ajustes normativos. Realizar mudanças 

permanentes na lei por conta de circunstâncias 

excepcionais e episódicas não parece recomendar o bom 

senso. 
Valdecir Pascoal. Os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. In: O Estado de 

S.Paulo, 5/maio/2015. Internet: <http://politica.estadao.com.br> (com adaptações). 

 

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do 

texto acima, julgue o item. 

  

O texto apresenta uma avaliação positiva das mudanças 

induzidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seus 

quinze anos de vigência, ressaltando a necessidade de 

realização de ajustes normativos em alguns de seus 

pontos. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 93: FGV - AO (SSP AM)/SSP AM/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

Construímos no Brasil uma sociedade hierarquizada e 

arcaica, majoritariamente conservadora (que aqui se 

manifesta em regra de forma extremamente nefasta, 

posto que dominada por crenças e valores equivocados), 

que se julga (em geral) no direito de desfrutar de alguns 

privilégios, incluindo-se o de não ser igual perante as leis 

(nessa suposta “superioridade” racial ou socioeconômica 

também vem incluída a impunidade, que sempre levou um 

forte setor das elites à construção de uma organização 

criminosa formada por uma troika maligna composta de 

políticos e outros agentes públicos + agentes econômicos + 

agentes financeiros, unidos em parceria público-privada 

para a pilhagem do patrimônio do Estado). Continuamos 

(em pleno século XXI) a ser o país atrasado do “Você sabe 

com quem está falando?” (como bem explica DaMatta, em 

várias de suas obras). Os da camada “de cima” (na nossa 

organização social) se julgam no direito (privilégio) de 

humilhar e desconsiderar as leis assim como os “de baixo”. 

Se alguém questiona essa estrutura, vem o corporativismo 

e retroalimenta a chaga arcaica. De onde vem essa 

canhestra forma de organização social? Por que somos o 

que somos?” (Luiz Flávio Gomes, JusBrasil) 
 

“Construímos no Brasil uma sociedade hierarquizada e 

arcaica...”; o texto é escrito na primeira pessoa do plural 

(construímos) e, nesse caso, o sujeito “nós” se refere a: 

 a) organizadores de nossa estrutura política; 

 b) historiadores de nossa pátria; 

 c) políticos de nossa história; 

 d) classe dominante em geral; 

 e) todos os brasileiros em geral. 

  

Questão 94: FGV - AO (SSP AM)/SSP AM/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

Construímos no Brasil uma sociedade hierarquizada e 

arcaica, majoritariamente conservadora (que aqui se 

manifesta em regra de forma extremamente nefasta, 

posto que dominada por crenças e valores equivocados), 

que se julga (em geral) no direito de desfrutar de alguns 

privilégios, incluindo-se o de não ser igual perante as leis 

(nessa suposta “superioridade” racial ou socioeconômica 

também vem incluída a impunidade, que sempre levou um 

forte setor das elites à construção de uma organização 

criminosa formada por uma troika maligna composta de 

políticos e outros agentes públicos + agentes econômicos + 

agentes financeiros, unidos em parceria público-privada 

para a pilhagem do patrimônio do Estado). Continuamos 

(em pleno século XXI) a ser o país atrasado do “Você sabe 

com quem está falando?” (como bem explica DaMatta, em 

várias de suas obras). Os da camada “de cima” (na nossa 

organização social) se julgam no direito (privilégio) de 

humilhar e desconsiderar as leis assim como os “de baixo”. 

Se alguém questiona essa estrutura, vem o corporativismo 

e retroalimenta a chaga arcaica. De onde vem essa 

canhestra forma de organização social? Por que somos o 

que somos?” (Luiz Flávio Gomes, JusBrasil) 



 

 

  

O autor do texto considera um atraso a utilização do 

“Você sabe com quem está falando?” porque a expressão 

representa: 

 a) um desrespeito à igualdade das leis; 

 b) um hábito antigo de nossas elites; 

 c) uma prova de corrupção; 

 d) um atestado de corporativismo; 

 e) uma volta à monarquia. 

  

Questão 95: FGV - ADP (DPE RO)/DPE RO/Analista 

Contábil/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

TEXTO 1 – O mito da maioridade penal 

 

Marcelo Freixo, O Globo, 02/04/2015 

 

“Quando falo sobre redução da maioridade penal, costumo 

dizer que a sociedade precisa decidir em que banco quer 

ver a juventude. Se no banco da escola ou no banco dos 

réus. Anteontem, o Congresso Nacional sinalizou que 

prefere a segunda opção. A Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a 

constitucionalidade da PEC que reduz a maioridade penal 

de 18 para 16 anos”. 

 

Segundo o expresso no texto 1, depreende-se que o autor 

do texto: 

 a) apoia a decisão da Comissão de Constituição e Justiça 

da Câmara; 

 b) critica o sistema educacional, incapaz de manter as 

crianças na escola; 

 c) desaprova a redução da maioridade penal de 18 para 16 

anos; 

 d) lamenta afetivamente o encaminhamento de menores 

para a prisão; 

 e) aplaude a aprovação da constitucionalidade da PEC que 

reduz a maioridade penal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 96: FGV - ADP (DPE RO)/DPE RO/Analista 

Contábil/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

 
  

A charge acima, do caricaturista Samuca, publicada no 

Diário de Pernambuco em 1 de abril de 2015, expõe um 

dos pontos de vista sobre a redução da maioridade penal, 

que pode ser expresso na seguinte frase: 

 a) A infância abandonada pelos pais, que passam todo o 

dia fora de casa, acaba por cometer delitos que a levam 

para a cadeia; 

 b) O fato de muitas crianças trocarem a sala de aula pelo 

campo de futebol pode ser o início de uma vida na 

ilegalidade; 

 c) Crianças devem ser tratadas como tais e não serem 

passíveis de penas que atingem os adultos; 

 d) O futebol, como outros esportes, pode servir de 

caminho para que as crianças não ingressem no mundo do 

crime; 

 e) A redução da maioridade penal não deve atingir as 

crianças muito pequenas, que devem ocupar seu tempo em 

estudo e divertimento. 

  

Questão 97: FGV - ADP (DPE RO)/DPE RO/Analista 

Contábil/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

TEXTO 1 – O mito da maioridade penal 

 

Marcelo Freixo, O Globo, 02/04/2015 

 

“Quando falo sobre redução da maioridade penal, costumo 

dizer que a sociedade precisa decidir em que banco quer 

ver a juventude. Se no banco da escola ou no banco dos 

réus. Anteontem, o Congresso Nacional sinalizou que 

prefere a segunda opção. A Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a 

constitucionalidade da PEC que reduz a maioridade penal 

de 18 para 16 anos”. 

  

Abaixo foram transcritos trechos de cartas de leitores 

de um jornal sobre a maioridade penal; a opção cujo 

posicionamento contraria especificamente uma afirmação 

do texto 1 é: 

 a) “Ser a favor ou contra a redução da maioridade penal é 

um direito inalienável de cada cidadão, mas, alegar que a 

redução de 18 para 16 anos colocará a nossa juventude no 

sistema prisional é o mesmo que confundir alhos com 

bugalhos”. 

 b) “O discurso contrário à redução da maioridade penal é 



 

 

o mesmo, assim como as justificativas para não adotá-la 

no país. Uma delas é a questão da precariedade do sistema 

penitenciário no Brasil”. 

 c) “Preocupante que a CCJ tenha dado aval para que a 

proposta de redução da menoridade penal seja discutida e 

até votada no Congresso Nacional”. 

 d) “Mandar adolescentes para a cadeia só irá piorar as 

coisas e aumentar ainda mais a violência e o crime na já 

conturbada sociedade brasileira”. 

 e) “Ninguém acredita que essa redução da maioridade 

penal irá resolver a questão da segurança pública. Apenas 

acreditamos que homicidas serão, realmente, punidos”. 

  

Questão 98: FGV - ADP (DPE RO)/DPE RO/Analista 

Contábil/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

TEXTO 1 – O mito da maioridade penal 

 

Marcelo Freixo, O Globo, 02/04/2015 

 

“Quando falo sobre redução da maioridade penal, costumo 

dizer que a sociedade precisa decidir em que banco quer 

ver a juventude. Se no banco da escola ou no banco dos 

réus. Anteontem, o Congresso Nacional sinalizou que 

prefere a segunda opção. A Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a 

constitucionalidade da PEC que reduz a maioridade penal 

de 18 para 16 anos”. 

  

A UOL Cotidiano lista uma série de razões contra e a 

favor da redução da maioridade penal; a razão abaixo que 

NÃO está adequadamente expressa contra a redução é: 

 a) a redução da maioridade penal fere uma das cláusulas 

pétreas (aquelas que não podem ser modificadas por 

congressistas) da Constituição de 1988; 

 b) a inclusão de jovens a partir de 16 anos no sistema 

prisional brasileiro não iria contribuir para a sua 

reinserção na sociedade; 

 c) a pressão para a redução da maioridade penal está 

baseada em dados estatísticos e não em casos isolados; 

 d) em vez de reduzir a maioridade penal, o governo 

deveria investir em educação e em políticas públicas para 

proteger os jovens e diminuir a vulnerabilidade deles ao 

crime; 

 e) a redução da maioridade penal iria afetar, 

preferencialmente, jovens negros, pobres e moradores de 

áreas periféricas do Brasil, na medida em que este é o 

perfil de boa parte da população carcerária brasileira. 

  

Questão 99: FGV - ADP (DPE RO)/DPE RO/Analista 

Contábil/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

“O Brasil precisa alinhar a sua legislação à de países 

desenvolvidos como os Estados Unidos, onde, na maioria 

dos Estados, adolescentes acima de 12 anos de idade 

podem ser submetidos a processos judiciais da mesma 

forma que adultos”. 

 

Sobre esse argumento, a afirmação correta é: 

 a) mostra opinião contrária à redução da maioridade 

penal; 

 b) indica a legislação de todos os estados americanos 

como parâmetro a ser seguido no Brasil; 

 c) destaca os países desenvolvidos como exemplos onde a 

redução da maioridade penal não foi adotada; 

 d) apela a um absurdo a fim de que a força de seu 

argumento seja intensificada; 

 e) aponta um país considerado superior ao Brasil onde já 

se aplica a redução da maioridade penal para que sirva de 

exemplo. 

  

Questão 100: FGV - ADP (DPE RO)/DPE RO/Analista 

Contábil/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

TEXTO 2 - O Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

ECA, é uma lei bem justa e generosa, ainda largamente 

ignorada em suas medidas de proteção e promoção. 

Mesmo quanto às sanções previstas no estatuto, antes de 

se chegar à internação, há uma série de outras menos 

severas, como a advertência, a prestação de serviços à 

comunidade e a liberdade assistida, que são 

frequentemente ignoradas, passando-se diretamente à 

privação de liberdade, mesmo em casos em que isso não se 

justifica. Os poderes públicos, inclusive o Judiciário, 

estão em dívida com a sociedade por conta da 

inobservância do estatuto em sua integralidade. 

 

Reconheço que a punição não é o único remédio para a 

violência cometida pelos jovens. Evidentemente, políticas 

sociais, educação, prevenção, assistência social são 

medidas que, se aplicadas no universo da população jovem, 

terão o condão, efetivamente, de reduzir a violência. Mas, 

em determinados casos, é preciso uma punição mais eficaz 

do que aquelas preconizadas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 
 (Aloysio Nunes Ferreira, Época). 

  

Argumentativamente falando, as palavras do enunciador 

do texto 2: 

 a) condenam o ECA por seu excesso de benevolência; 

 b) aplaudem o Governo por suas medidas educativas; 

 c) criticam os poderes públicos por só aplicarem as leis 

estabelecidas pelo ECA; 

 d) apoiam o ECA, mas reconhecem limitações em alguns 

casos; 

 e) defendem incondicionalmente a redução da maioridade 

penal. 

  

 

Questão 101: FGV - ADP (DPE RO)/DPE RO/Analista 

Contábil/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Observe o gráfico a seguir e destaque a afirmação que se 

coaduna com os dados apresentados. 

  



 

 

 
  

 a) Países desenvolvidos apoiam a redução da maioridade 

penal; 

 b) A segurança se consegue com a retirada de elementos 

perigosos das ruas; 

 c) A lei brasileira é mais rígida que a de muitos outros 

países desenvolvidos; 

 d) As dúvidas sobre a idade ideal de responsabilidade 

penal é visível; 

 e) Países subdesenvolvidos pretendem ressocializar os 

delinquentes. 

  

Questão 102: FGV - ADP (DPE RO)/DPE RO/Analista 

Contábil/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

TEXTO 2 - O Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

ECA, é uma lei bem justa e generosa, ainda largamente 

ignorada em suas medidas de proteção e promoção. 

Mesmo quanto às sanções previstas no estatuto, antes de 

se chegar à internação, há uma série de outras menos 

severas, como a advertência, a prestação de serviços à 

comunidade e a liberdade assistida, que são 

frequentemente ignoradas, passando-se diretamente à 

privação de liberdade, mesmo em casos em que isso não se 

justifica. Os poderes públicos, inclusive o Judiciário, 

estão em dívida com a sociedade por conta da 

inobservância do estatuto em sua integralidade. 

 

Reconheço que a punição não é o único remédio para a 

violência cometida pelos jovens. Evidentemente, políticas 

sociais, educação, prevenção, assistência social são 

medidas que, se aplicadas no universo da população jovem, 

terão o condão, efetivamente, de reduzir a violência. Mas, 

em determinados casos, é preciso uma punição mais eficaz 

do que aquelas preconizadas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 (Aloysio Nunes Ferreira, Época). 

  

No texto 2 aparece o seguinte segmento: “Mesmo quanto 

às sanções previstas no estatuto, antes de se chegar à 

internação, há uma série de outras menos severas, como a 

advertência, a prestação de serviços à comunidade e a 

liberdade assistida, que são frequentemente ignoradas, 

passando-se diretamente à privação de liberdade, mesmo 

em casos em que isso não se justifica”. 

 

Sobre as sanções previstas, a afirmação correta é: 

 a) as sanções estão dispostas, no texto, em ordem 

crescente de penalização; 

 b) a internação aparece como menos grave do que a 

privação de liberdade; 

 c) as sanções menos severas incluem a internação; 

 d) as sanções aparecem citadas em ordem decrescente 

de rigor; 

 e) as sanções citadas aparecem citadas aleatoriamente. 

  

Questão 103: FGV - TDP (DPE RO)/DPE 

RO/Motorista/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

TEXTO - Por que a compra do medicamento pelo princípio 

ativo fará baixar o preço do medicamento? 

 

Esta é uma das zonas de maior tensão da indústria 

farmacêutica mundial. Se por um lado os medicamentos 

ficam mais baratos pela fórmula já existir e ser 

comprovadamente eficiente, por outro lado os custos mais 

baixos são consequências diretas do não investimento das 

fabricantes dos genéricos em pesquisas para novos 

medicamentos e no marketing de seus produtos. Assim, de 

certa forma, há um certo risco sobre a descoberta de 

novos medicamentos bons para a população. 

 

Por outro lado, como há o respeito às patentes dos 

medicamentos (salvo casos especiais, como foi com os 

medicamentos do coquetel anti-HIV), as indústrias 

farmacêuticas têm tempo de sobra para recuperar os 

investimentos em pesquisa durante o tempo em que seus 

medicamentos estão “sozinhos” no mercado. Vale também 

ressaltar que os medicamentos genéricos não tiram os de 

marca (referência) do mercado, apenas concorrem lado a 

lado. 
 (Saúde Melhor) 

  

A pergunta inicial do texto se refere à compra do 

medicamento “pelo princípio ativo”; em caso contrário, o 

remédio é comprado: 

 a)  pela receita médica; 

 b)  pela marca do medicamento; 

 c)  pelo fabricante; 

 d)  pelo princípio inativo; 

 e)  pelo preço. 

  

 

 

 

Questão 104: VUNESP - AnaP MPE SP/MPE 

SP/Assistente Jurídico/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder às questão. 

 

O bom debate 

 

Devemos travar debates em termos racionais ou é 

desejável que a carga moral paute a discussão? A 

pergunta, como o leitor já deve ter intuído, é traiçoeira. 



 

 

 

Longe de mim sugerir que a razão é dispensável. Se há 

uma característica que possibilita que vivamos em 

sociedades de dezenas de milhões de pessoas com os mais 

variados backgrounds* culturais e diferentes prioridades, 

é justamente a capacidade de desenvolver tecnologias e 

estabelecer regras básicas cuja pertinência lógica está ao 

alcance de todos. 

 

No que diz respeito a debates propriamente ditos, a razão 

é que nos ajuda a buscar evidências que apoiem nossa tese 

(ou falseiem a de nossos adversários) e a discriminar 

entre argumentos válidos e falaciosos, possibilitando-nos 

chegar a conclusões sólidas. 

 

O problema é que, embora a razão faça tudo isso, ela é 

péssima motivadora. Nosso modo analítico, que opera com 

algoritmos, cálculo probabilístico e lógica formal, é um 

sistema abstrato, lento e que exige reflexão antes de 

traduzir-se em ações. 

 

Felizmente, não dependemos só dele. Contamos também 

com um módulo experiencial. Moldado por milhões de anos 

de seleção natural, ele é intuitivo, baseia-se em emoções e 

é extremamente rápido. Não precisamos pensar antes de 

recusar comida estragada ou fugir de cães bravios. A 

dificuldade aqui é que, como as emoções estão no 

comando, tudo pode adquirir dimensão moral. 

 

Um bom exemplo é o do cigarro. Mais ou menos desde os 

anos 60, todo fumante sabia que o hábito faz mal à saúde. 

Esse conhecimento racional, porém, não era o bastante 

para fazer a maioria abandonar o cigarro. A partir dos 

anos 90, à medida que o ato de fumar foi ganhando 

contornos de falha moral, os índices de ex-tabagistas 

cresceram e menos jovens se iniciaram nas libações 

fumígenas. O perigo aqui é que abrimos espaço para 

discriminações e estridências que são elas mesmas 

moralmente injustificáveis. 
(Hélio Schwartsman. www.folha.uol.com.br, 04.04.2015. Adaptado) 

  

*background: a totalidade dos elementos (antecedentes 

familiares, classe social, educação, experiência etc.) que 

contribuíram para a formação de um indivíduo, moldaram 

sua personalidade e influenciam seus rumos (Houaiss). 

  

A partir da leitura do texto, afirma-se corretamente que 

o bom debate 

 a) guia-se pela moralidade, a qual é produto direto do 

raciocínio lógico. 

 b) pauta-se por regras de conduta abstratas, sobre as 

quais exista consenso. 

 c) prescinde da razão, apoiando-se em juízos com 

implicações morais. 

 d) mobiliza o conhecimento racional, combinado com a 

dimensão moral. 

 e) orienta-se por uma lógica abstrata, que desencadeia 

ações imediatas. 

  

Questão 105: CESPE - Op Cam TV (FUB)/FUB/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A sustentabilidade entrou, de forma definitiva, na agenda 

de debates da sociedade. Um exemplo significativo diz 

respeito à importância que a sustentabilidade corporativa 

ganhou nos últimos anos. De conceito vago, tornou-se 

imperativo para o sucesso das empresas, que precisam, 

cada vez mais, entregar valor, e não apenas mercadorias, à 

sociedade. 

 

A sustentabilidade, apesar de intangível, sem existência 

física, é hoje valor essencial, que se converte em ativo e 

vantagem competitiva no mundo dos negócios. A 

sustentabilidade corporativa requer negócios amparados 

em boas práticas de governança e em benefícios sociais e 

ambientais, o que influencia os ganhos econômicos, a 

competitividade e o sucesso das organizações. 

 

O interesse pela sustentabilidade fortalece-se na medida 

em que a sociedade se dá conta dos limites do modelo de 

desenvolvimento dependente de recursos não renováveis, 

no contexto de mudança paulatina dos anseios da 

sociedade, da busca de segurança energética e de novas 

possibilidades de produção. Como a população cresce em 

número e em capacidade de consumo, também aumenta o 

desejo de que a economia utilize mais recursos de base 

biológica, recicláveis e renováveis, logo, mais sustentáveis 

— e essa é a base da bioeconomia. 
Maurício Antônio Lopes. O Brasil na bioeconomia. In: Correio Braziliense. Caderno 

Política, 14/6/2015, p. 13 (com adaptações). 

 

Com relação ao texto, julgue o próximo item. 

  

Infere-se do texto que o paradigma estabelecido pela 

bioeconomia vai ao encontro do modelo de 

desenvolvimento econômico dependente de recursos não 

renováveis. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 106: CESPE - Op Cam TV (FUB)/FUB/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Queria falar da felicidade, do desejo consciente e 

inconsciente de ser feliz. É algo que se traz da infância, 

do companheirismo com a meninada, dos jogos de rua, da 

molecagem diária. Quanto mais o tempo passa para mim, 

mais me convenço de como é necessário que todos 

busquemos ser felizes. São sentimentos para guardar por 

todo o nosso tempo. A vida real, com suas tragédias e 

guerras, com o ódio e a competição sem freios, parece nos 

levar para longe desse objetivo. 

 

Não que se diga “dane-se” ao mundo. Vivemos nele e não 

devemos nos eximir de responsabilidades, mas a bandeira 

que carrego, e vejo que muitos dos que amo e admiro 

também a empunham, é a procura de harmonia na vida 

pessoal, familiar e social. 

 

Fernando Brant. Para a boa nova se espalhar. In: 



 

 

Correio Braziliense. Caderno Economia, 14/6/2015, p. 7 

(com adaptações). 

 

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do 

texto, julgue o item subsecutivo. 

  

O texto destaca a isenção de obrigações das pessoas para 

com o mundo material. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 107: CESPE - Adm (FUB)/FUB/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto II 

 

A originalidade e a capacidade de enxergar o mundo sob 

diferentes perspectivas são, sem dúvida, características 

dos maiores pensadores. Exemplo disso é o romeno Serge 

Moscovici, um dos grandes nomes da psicologia. Quando os 

olhares na psicologia social estavam voltados para o 

indivíduo, ele desenvolveu, em 1961, uma teoria que 

enxerga as representações sociais e as ideias a partir do 

coletivo e dos grupos sociais. A Teoria das 

Representações Sociais, como é chamada, revolucionou a 

ciência nessa área e, até hoje, repercute nos campos da 

sociologia, da comunicação e da antropologia. 

 

A importância de Moscovici para a ciência mundial foi 

reconhecida por dez universidades da Europa e da 

América do Norte, que lhe conferiram o título de Doutor 
Honoris Causa. Em julho de 2007, a UnB tornou-se a 

primeira instituição de ensino superior da América Latina 

a homenagear o especialista com a honraria, outorgando-

lhe o título durante a V Jornada Internacional e III 

Conferência Brasileira sobre Representação Social, em 

Brasília – DF. 
Camila Rabelo. Moscovici é Doutor Honoris Causa. Internet: <www.secom.unb.br> (com 
adaptações). 

 

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto 

II, julgue o próximo item. 

  

 

Depreende-se do texto que, no Brasil, a UnB foi a 

primeira instituição de ensino superior a laurear o criador 

da Teoria das Representações Sociais. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 108: CESPE - Adm (FUB)/FUB/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto III 

 

A UnB investe em ideias e projetos comprometidos com a 

crítica social e a reflexão. Muitas dessas experiências 

têm fomentado o debate nacional de temas polêmicos da 

realidade brasileira, das quais uma foi a criação, em 2003, 

de cotas no vestibular para inserir negros e indígenas na 

universidade e ajudar a corrigir séculos de exclusão 

racial. A medida foi polêmica, mas a UnB — a primeira 

universidade federal a adotar o sistema — buscou assumir 

seu papel na luta por um projeto de combate ao racismo e 

à exclusão. 

 

Outra inovação é o Programa de Avaliação Seriada (PAS), 

criado como alternativa ao vestibular, em que candidatos 

são avaliados em provas aplicadas ao término de cada uma 

das séries do ensino médio. A intenção é a de estimular as 

escolas a preparar melhor o aluno, com conteúdos mais 

densos desde o primeiro ano do ensino médio. Em treze 

anos de criação, mais de oitenta mil estudantes 

participaram desse processo seletivo, dos quais 13.402 

tornaram-se calouros da UnB. 
Internet: < www.unb.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item que se segue com relação às ideias e 

estruturas linguísticas do texto III. 

  

Infere-se do texto que, até a data de criação do PAS, 

13.402 alunos foram aprovados no vestibular da UnB. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 109: CESPE - Adm (FUB)/FUB/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto III 

 

A UnB investe em ideias e projetos comprometidos com a 

crítica social e a reflexão. Muitas dessas experiências 

têm fomentado o debate nacional de temas polêmicos da 

realidade brasileira, das quais uma foi a criação, em 2003, 

de cotas no vestibular para inserir negros e indígenas na 

universidade e ajudar a corrigir séculos de exclusão 

racial. A medida foi polêmica, mas a UnB — a primeira 

universidade federal a adotar o sistema — buscou assumir 

seu papel na luta por um projeto de combate ao racismo e 

à exclusão. 

 

Outra inovação é o Programa de Avaliação Seriada (PAS), 

criado como alternativa ao vestibular, em que candidatos 

são avaliados em provas aplicadas ao término de cada uma 

das séries do ensino médio. A intenção é a de estimular as 

escolas a preparar melhor o aluno, com conteúdos mais 

densos desde o primeiro ano do ensino médio. Em treze 

anos de criação, mais de oitenta mil estudantes 

participaram desse processo seletivo, dos quais 13.402 

tornaram-se calouros da UnB. 
Internet: < www.unb.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item que se segue com relação às ideias e 

estruturas linguísticas do texto III. 

  

A medida polêmica abordada no primeiro parágrafo 

promoveu o debate nacional a respeito da questão dos 

negros e dos indígenas na realidade brasileira. 

 Certo  

 Errado  

  



 

 

Questão 110: CESPE - Adm (FUB)/FUB/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto III 

 

A UnB investe em ideias e projetos comprometidos com a 

crítica social e a reflexão. Muitas dessas experiências 

têm fomentado o debate nacional de temas polêmicos da 

realidade brasileira, das quais uma foi a criação, em 2003, 

de cotas no vestibular para inserir negros e indígenas na 

universidade e ajudar a corrigir séculos de exclusão 

racial. A medida foi polêmica, mas a UnB — a primeira 

universidade federal a adotar o sistema — buscou assumir 

seu papel na luta por um projeto de combate ao racismo e 

à exclusão. 

 

Outra inovação é o Programa de Avaliação Seriada (PAS), 

criado como alternativa ao vestibular, em que candidatos 

são avaliados em provas aplicadas ao término de cada uma 

das séries do ensino médio. A intenção é a de estimular as 

escolas a preparar melhor o aluno, com conteúdos mais 

densos desde o primeiro ano do ensino médio. Em treze 

anos de criação, mais de oitenta mil estudantes 

participaram desse processo seletivo, dos quais 13.402 

tornaram-se calouros da UnB. 
Internet: < www.unb.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item que se segue com relação às ideias e 

estruturas linguísticas do texto III. 

  

Infere-se do trecho “Outra inovação” (l.5) que a adoção 

do sistema de cotas foi uma inovação. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 111: FCC - AM (MPE PB)/MPE PB/Analista de 

Sistemas/Desenvolvedor/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

O que me moveu, inicialmente, a fazer este texto foi uma 
sensação produzida por uma viagem ao Havaí. Sensação de 
que se é parte de um cenário. Na praia de Waikiki, os 
hotéis têm lobbies que se comunicam, pontuados por 
belíssimos (mas falsos) jardins tropicais, sem uma folha 
no chão, lagos com peixes coloridos, tochas, belos 
gramados e, evidentemente, muitas lojas. Um filme de 
Elvis Presley. 
 

Honolulu é um dos milhares de exemplos a que podemos 
recorrer. A indústria do turismo cria um mundo fictício de 
lazer, onde o espaço se transforma em cenário e, desse 
modo, o real é transfigurado para seduzir e fascinar. 
 

O espaço produzido pela indústria do turismo é o presente 
sem espessura, sem história, sem identidade. O lugar é, 
em sua essência, produção humana, visto que se 
transforma na relação entre espaço e sociedade. O 
sujeito pertence ao lugar como este a ele. A indústria 

turística produz simulacros de lugares. 
 

Mas também se produzem modos de apropriação dos 
lugares. A indústria do turismo produz um modo de estar 
em Nova York, Paris, Roma, Buenos Aires... É evidente que 
não se pode dizer que essas cidades sejam simulacros, 
pois é claro que não o são; entretanto, o pacote turístico 
ignora a identidade do lugar, sua história e modo de vida, 
banalizando-os. 
  
Os pacotes turísticos tratam o turista como mero 
consumidor, delimitando o que deve ou não ser visto, além 
do tempo destinado a cada atração, num incessante "veja 
tudo depressa". 
  
Essa rapidez impede que os olhos desfrutem da paisagem. 
Passa-se em segundos por séculos de civilização, faz-se 
tábula rasa da história de gerações que se inscrevem no 
tempo e no espaço. Num autêntico tour de force 
consentido, pouco espaço é destinado à criatividade. Por 
sua vez, o turista vê sufocar um desejo que nem se 
esboçou, o de experimentar. 
  
No fim do caminho, o cansaço; o olhar e os passos medidos 
em tempo produtivo, que aqui se impõe sem que disso as 
pessoas se deem conta. Não cabem passos lentos, olhares 
perdidos. O lazer produz a mesma rotina massacrante, 
controlada e vigiada que o trabalho. 
 

Como indústria, o turismo não parece criar a perspectiva 
do lazer como possibilidade de superação das alienações 
do cotidiano. Só a viagem como descoberta, busca do novo, 
abre a perspectiva de recomposição do passo do flâneur, 
daquele que se perde e que, por isso, observa. Walter 
Benjamin lembra que "saber orientar-se em uma cidade 
não significa muito. No entanto, perder-se numa cidade, 
como alguém se perde numa floresta, requer instrução". 
 
(Adaptado de Ana Fani Alessandri Carlos. Disponível em: 

http://www.cefetsp.br/edu/eso/lourdes/turismoproducaonaolugar.html) 

  

Depreende-se do texto que 

 a)  a necessidade de segurança do turista moderno faz 

com que este recorra a pacotes turísticos pouco 

desafiadores, que acabam por deixá-lo com a sensação de 

que podia ter feito mais com o tempo ocioso. 

 b)  o turista do mundo globalizado perdeu a capacidade 

de explorar lugares estimulantes, uma vez que prefere 

locais cuja beleza, ainda que artificial, inspire uma 

sensação de serenidade. 

 c)  grandes cidades turísticas se transformaram para 

atrair turistas consumidores, o que, por sua vez, incomoda 

os habitantes locais, já que modifica completamente a 

relação destes com o espaço. 

 d)  o turista moderno, ao procurar manter o ritmo 

frenético do trabalho mesmo nas férias, modifica os 

lugares que visita, ao buscar atividades recreativas de 

modo incessante. 

 e)  a indústria do turismo transforma o espaço destinado 



 

 

ao turista em um espetáculo controlado, delimitando e 

definindo a relação do indivíduo com o local que visita. 

  

Questão 112: FCC - TM (MPE PB)/MPE PB/Técnico 

Ministerial/Suporte/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

"O ar da cidade liberta", diz um provérbio alemão do fim 
da Idade Média. Depois, no início do século 20, 
pensadores como Georg Simmel e Walter Benjamin 
mostraram como a grande cidade, lugar da massa, é, 
paradoxalmente, o lugar da individualidade. Pois, no 
contexto de comunidades pequenas, a liberdade individual 
está sempre tolhida pelo olhar e julgamento do vizinho. Já 
na cidade, ao contrário, o sujeito é anônimo na multidão, 
por isso está livre para ser ele mesmo, isto é, ser outro, 
aquilo que não se esperaria dele. 
 

Toda a graça da cidade, assim, repousa no fato de que ela 
existe para dar espaço à individualidade, não ao 
individualismo. Lugar da coletividade, ela se funda sobre 
as noções de comum e de público. Na cidade, vivemos com 
uma multidão que não escolhemos. A boa convivência com 
esses outros depende da aceitação da diferença como 
algo estruturante. Aqui está o ponto crucial. A aceitação 
radical da diferença supõe a empatia, mas não a simpatia 
nem a recusa. É o que Richard Sennett, em "Juntos", 
define como conversa dialógica. Uma conversa que não 
supõe concordância total, mas uma gestão orquestrada de 
conflitos. 
  
Daí que o atributo essencial de um espaço público vivo 
seja o conflito, não a falsa harmonia. Igualmente, o temor 
da violência urbana, pretensamente protegido atrás de 
muros e cercas elétricas, aparentemente não enxerga o 
quanto acaba sendo, ele mesmo, produtor de violência, 
pois a cidade não pode ser segura apenas para alguns. Sua 
lição histórica é a de que a defesa do interesse individual 
não deve ser antagônica a uma visão solidária da 
coletividade. 
(Adaptado de: WISNIK, Guilherme. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/) 

 

O paradoxo mencionado no texto, relacionado à vida na 

grande cidade, refere-se ao fato de que 

 a)  nela, embora haja a presença de multidões, o indivíduo 

não está seguro contra a violência, mesmo atrás de 

aparatos de segurança. 

 b)  ela, apesar da presença das grandes multidões, é um 

local propício à manifestação da individualidade. 

 c)  o espaço democrático que lhe é característico exige 

do indivíduo simpatia e concordância com as ideias do 

outro. 

 d)  os bens que deveriam ser da coletividade não estão, 

nesse espaço, disponíveis a todos os seus moradores. 

 e)  nela, o encontro de pessoas de diferentes culturas e 

etnias pressupõe o fomento à solidariedade. 

  

Questão 113: FCC - TM (MPE PB)/MPE PB/Técnico 

Ministerial/Suporte/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

"O ar da cidade liberta", diz um provérbio alemão do fim 
da Idade Média. Depois, no início do século 20, 
pensadores como Georg Simmel e Walter Benjamin 
mostraram como a grande cidade, lugar da massa, é, 
paradoxalmente, o lugar da individualidade. Pois, no 
contexto de comunidades pequenas, a liberdade individual 
está sempre tolhida pelo olhar e julgamento do vizinho. Já 
na cidade, ao contrário, o sujeito é anônimo na multidão, 
por isso está livre para ser ele mesmo, isto é, ser outro, 
aquilo que não se esperaria dele. 
 

Toda a graça da cidade, assim, repousa no fato de que ela 
existe para dar espaço à individualidade, não ao 
individualismo. Lugar da coletividade, ela se funda sobre 
as noções de comum e de público. Na cidade, vivemos com 
uma multidão que não escolhemos. A boa convivência com 
esses outros depende da aceitação da diferença como 
algo estruturante. Aqui está o ponto crucial. A aceitação 
radical da diferença supõe a empatia, mas não a simpatia 
nem a recusa. É o que Richard Sennett, em "Juntos", 
define como conversa dialógica. Uma conversa que não 
supõe concordância total, mas uma gestão orquestrada de 
conflitos. 
  
Daí que o atributo essencial de um espaço público vivo 
seja o conflito, não a falsa harmonia. Igualmente, o temor 
da violência urbana, pretensamente protegido atrás de 
muros e cercas elétricas, aparentemente não enxerga o 
quanto acaba sendo, ele mesmo, produtor de violência, 
pois a cidade não pode ser segura apenas para alguns. Sua 
lição histórica é a de que a defesa do interesse individual 
não deve ser antagônica a uma visão solidária da 
coletividade. 
(Adaptado de: WISNIK, Guilherme. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/) 

  

De acordo com o texto, o atributo essencial de um espaço 

público urbano é 

 a)  a solidariedade. 

 b)  a harmonia. 

 c)  a simpatia pelo outro. 

 d)  a defesa do interesse coletivo. 

 e)  o conflito. 

  

Questão 114: FCC - TJ TRT3/TRT 

3/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

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

 

Lições dos museus 

 

Os museus, ao contrário do que se imagina, são uma 
invenção moderna: nasceram durante a Revolução 



 

 

Francesa, no final do século XVIII. Os parisienses 
revoltados arrebentaram as casas dos nobres e se 
serviram de bens, mobiliário e objetos de arte. O quebra-
quebra era um jeito de decretar que acabara o tempo dos 
privilégios. A Assembleia Nacional debateu durante meses 
para chegar à conclusão de que os restos do luxo dos 
aristocratas deviam ser considerados patrimônio da 
nação. Seriam, portanto, reunidos e instalados em museus 
que todos visitariam, preservando agradavelmente a 
lembrança de tempos anteriores. 
 

A questão em debate era a seguinte: será que fazia 
sentido preservar o passado, uma vez que estava 
começando uma nova era em que os indivíduos não mais 
seriam julgados por sua origem, mas por sua capacidade e 
potencialidades pessoais? Não seria lógico destruir os 
vestígios de épocas injustas para começar tudo do zero? 
Prevaleceu o partido segundo o qual era bom conservar os 
restos do passado iníquo e transformá-los em memórias 
coletivas. 
 

Dessa escolha nasceram os museus e, logo depois, a 
decisão de preservar os monumentos históricos. Na 
mesma época, na Europa inteira, ganhou força o interesse 
pela História. A justificativa seria: lembrar para não 
repetir. Não deu muito certo, ao que tudo indica, pois 
nunca paramos de repetir o pior. No fundo, não queremos 
que o passado decida nosso destino: o que nos importa, em 
princípio, é sempre o futuro. 
(Adaptado de: CALLIGARIS, Contardo. Terra de ninguém. São Paulo: Publifolha, 2004, 
p. 330-331) 

  

Os museus nasceram durante a Revolução Francesa e 

foram criados depois de debates da Assembleia Nacional, 

findos os quais se concluiu que 

 a) a guarda dos bens da aristocracia deveria caber 

provisoriamente ao Estado, que decidiria o futuro do que 

pertencia aos antigos aristocratas. 

 b) os bens dos antigos aristocratas deveriam ser 

mantidos como um patrimônio coletivo, prestando-se à 

conservação da memória histórica. 

 c) a destruição de todos os vestígios da antiga nobreza 

era necessária para a preservação das liberdades 

conquistadas pelos revolucionários. 

 d) o futuro, embora se anunciasse melhor do que o 

passado, deveria ser alimentado pela memória dos 

privilégios de que os nobres eram merecedores. 

 e) o passado, apesar das amplas lições que pode inspirar 

em tempos futuros, só deve ser preservado quando 

documenta os feitos dos cidadãos comuns. 

  

Questão 115: FCC - TJ TRT3/TRT 3/Apoio 

Especializado/Contabilidade/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se à tira abaixo. 

  

 
  
(André Dahmer, Folha de S.Paulo, 31.12.2014) 

 

É correto afirmar que o efeito cômico da tira está 

associado à 

 a) quebra da expectativa que a fala do palestrante no 

último quadrinho produz com relação ao que ele afirma 

anteriormente. 

 b) descrição do modo como o trabalho dentro da empresa 

foi sendo paulatinamente otimizado com a contribuição da 

mobilidade tecnológica. 

 c) ausência de expressões temporais, o que faz com que a 

fala do palestrante adquira um tom de provérbio, 

equivalendo a uma verdade universal. 

 d) maneira pessimista com que o progresso tecnológico é 

representado, como se este tivesse tornado as pessoas 

mais ociosas. 

 e) sugestão, na fala do palestrante, de que a mobilidade 

tecnológica não alterou o comportamento das pessoas com 

relação ao trabalho. 

  

Questão 116: FCC - TJ TRT3/TRT 3/Apoio 

Especializado/Contabilidade/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se à entrevista que segue. 

 

Zygmunt Bauman: “Vivemos o fim do futuro” 

 

Em 1963, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman foi 
censurado e afastado da Universidade de Varsóvia por 
causa de suas ideias, tidas como subversivas no 
comunismo. Hoje, aos 88 anos, é considerado um dos 
pensadores mais eminentes do declínio da civilização. 
Nesta entrevista, ele fala sobre como a vida mudou nos 
últimos 20 anos. 



 

 

 

ÉPOCA – De acordo com sua análise, as pessoas vivem um 
senso de desorientação. Perdemos a fé em nós mesmos? 

 

Zygmunt Bauman – Durante toda a era moderna, nossos 
ancestrais viveram voltados para o futuro. Eles avaliavam 
a virtude de suas realizações pelo modelo da sociedade 
que queriam estabelecer. A visão do futuro guiava o 
presente. Nossos contemporâneos vivem sem esse futuro. 
Estamos mais descuidados, ignorantes e negligentes 
quanto ao que virá. 
 

ÉPOCA – Os jovens podem mudar e salvar o mundo? Ou 
nem os jovens podem fazer algo para alterar a história? 

 

Bauman – Sou tudo, menos desesperançoso. Confio que os 
jovens possam consertar o estrago que os mais velhos 
fizeram. Mas, para isso, precisam recuperar a consciência 
da responsabilidade compartilhada para o futuro do 
planeta e seus habitantes. Também precisam trocar o 
mundo virtual pelo real. 
(Adaptado de: GIRON, Luís Antônio. In: Época. São Paulo, Globo, 19.02.2014) 

  

Zygmunt Bauman expressa a opinião de que 

 a) o declínio da sociedade atual é resultado da postura 

negligente que os jovens têm com relação ao 

fortalecimento de ideias comunistas. 

 b) o futuro do planeta depende de um diálogo mais 

saudável entre os jovens e os mais velhos, o qual não deve 

prescindir da interação virtual. 

 c) os jovens poderão alterar positivamente o curso da 

história, com a condição de passarem a se dedicar às 

relações da vida real. 

 d) o planeta e seus habitantes estão ameaçados, pois não 

há como esperar que os jovens desenvolvam uma postura 

responsável quanto ao seu futuro. 

 e) os jovens têm se mostrado tão negligentes com o 

futuro quanto seus ancestrais, e isso fará recrudescer o 

declínio da civilização. 

  

Questão 117: VUNESP - Tes (CM Itápolis)/CM 

Itápolis/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto e responda à questão. 

  
A consciência crítica 

  

No exercício da atividade de headhunter *, tenho passado 

grande parte da vida entrevistando e avaliando 

profissionais de todas as idades, sexo e nacionalidade e, 

ao longo desse tempo, tenho notado também as 

competências que frequentemente faltam aos brasileiros. 

  

Uma delas, rara de encontrar e não é de hoje, chamo de 

consciência crítica. Essa habilidade permite às pessoas 

que a têm tomar posições firmes diante dos dilemas da 

vida, fazer julgamentos precisos e dar opiniões claras 

quando necessário. Não me refiro aqui àquela falsa força 

das pessoas que dizem o que pensam com contundência, 

sem nem medir os danos que uma frase mal colocada pode 

causar. A consciência crítica é fruto de uma rara 

combinação de conhecimento e sabedoria – duas coisas 

diferentes. Talvez, por isso, seja difícil de encontrar. 

  

O conhecimento são os recursos que temos e usamos para 

fazer um diagnóstico. Precisamos separar fatos de 

opiniões, usar modelos mentais que facilitem a 

organização de informações e ser cuidadosos com os 

detalhes. Antes de fazer uma crítica, precisamos desse 

diagnóstico bem-feito. A sabedoria contribui para a 

elaboração da síntese, que é a conclusão de nosso 

raciocínio e a maneira como expressaremos a crítica 

consistente e, de preferência, construtiva. 

  

Minhas observações de profissionais brasileiros mostram 

que, muitas vezes, exatamente por não ter desenvolvido 

sua consciência crítica, a pessoa não assume nem defende 

posições, não opina quando perguntada e se esconde atrás 

de uma falsa postura educada, para não fazer um 

julgamento sobre um fato ou sobre uma atitude. 

  

Um traço forte da cultura brasileira é a busca da 

harmonia, mas ela não pode e não deve ocupar o espaço de 

posições firmes, de posturas íntegras e do prazer de 

assumir e defender uma causa. O pior arrependimento 

vem sempre da omissão e raramente da ação. 
 (Luiz Carlos Cabrera. Você S/A, janeiro de 2015. Adaptado) 

  
* Headhunter: aquele que seleciona os melhores 
profissionais para áreas executivas. 
  

Para o autor do texto, os profissionais com consciência 

crítica são aqueles que 

 a) verbalizam o que pensam com veemência, 

permanecendo alheios às consequências que seus 

julgamentos podem provocar. 

 b) recusam confrontos, evitando defender pontos de 

vista contrários aos expostos pelos colegas do grupo de 

trabalho. 

 c) tomam decisões associando conhecimento e sabedoria 

para avaliar adequadamente o contexto e fazer críticas 

pertinentes. 

 d) colaboram para promover um ambiente conciliador no 

trabalho, mesmo que isso signifique escamotear as 

próprias convicções. 

 e) têm conhecimento e sabedoria para evitar julgamentos 

precipitados, mas por serem cordatos eximem-se de 

expor suas opiniões. 

  

Questão 118: FGV - AL (CM Caruaru)/CM 

Caruaru/Administração/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto a seguir e responda à questão. 

  

Problemas das grandes cidades 

  

A urbanização se intensificou com a expansão das 

atividades industriais, fato que atraiu (e ainda atrai) 



 

 

milhões de pessoas para as cidades. Esse fenômeno 

provocou mudanças drásticas na natureza, desencadeando 

diversos problemas ambientais, como poluições, 

desmatamento, redução da biodiversidade, mudanças 

climáticas, produção de lixo e de esgoto, entre outros. 
 (Mundo Educação) 

 

“A urbanização se intensificou com a expansão das 
atividades industriais”. Com esse primeiro segmento do 

texto, o leitor recebe a informação de que 

 a) a urbanização provocou a expansão das atividades 

industriais. 

 b) as atividades industriais causaram um aumento da 

urbanização. 

 c) a urbanização e as atividades industriais sofrem com 

os problemas ambientais. 

 d) a atração de milhões de pessoas para as cidades 

provocou a urbanização. 

 e) as atividades industriais, não a urbanização, causaram 

problemas ambientais. 

  

 

 

 

 

 

 

Questão 119: FGV - TL (CM Caruaru)/CM Caruaru/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A charge a seguir refere-se à questão. 

  

 
(http://www.chargeonline.com.br/php/charges/AUTO_alecrim.jpg) 

 

A charge mostra um posicionamento do chargista 

contrário à redução da maioridade penal. 

  

Assinale a opção que indica o componente da charge que 

não colabora para a expressão desse posicionamento. 

 a) A desproporção de tamanho entre o policial e o menino. 

 b) A diferença qualitativa das armas dos personagens. 

 c) A designação de “arma” dada à atiradeira. 

 d) A utilização pelo policial de meios desproporcionais à 

situação. 

 e) O emprego de reticências após o título, obrigando o 

leitor a uma reflexão. 

  

Questão 120: FGV - TL (CM Caruaru)/CM Caruaru/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto a seguir e responda à questão. 

  

A epidemia de dengue neste ano no Estado de São Paulo 

tem provocado, em média, mais de uma morte por dia. 

  

Desde o início do ano, já são ao menos 122 óbitos, segundo 

levantamento da Folha de São Paulo em 60 dos 645 

municípios paulistas. Esse é o maior número em quatro 

anos e um dos mais altos da série histórica do Ministério 

da Saúde. 

  

O pico da doença, no entanto, ainda não chegou. Isso deve 

ocorrer entre o fim de abril e o começo de maio, devido 

ao comportamento do clima e à sazonalidade do mosquito 

transmissor. 

 (Luiz Carlos Murauskas. Folhapress) 

O último parágrafo do texto funciona como 

 a) mensagem de esperança em melhores dias. 

 b) crítica à irresponsabilidade das autoridades. 

 c) ironia sobre a possibilidade de as coisas piorarem. 

 d) alerta contra o agravamento da doença. 

 e) incentivo ao combate à dengue. 

  

Questão 121: FGV - TL (CM Caruaru)/CM Caruaru/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto a seguir e responda à questão 

  

O que é dengue? 

  

É uma virose transmitida por um tipo de mosquito (Aedes 
aegypti) que pica apenas durante o dia, ao contrário do 

mosquito comum (Culex), que pica à noite. A infecção pode 

ser causada por qualquer um dos quatro tipos do vírus da 

dengue, que produzem as mesmas manifestações. Em 

geral, o início é súbito com febre alta, dor de cabeça e 

muita dor no corpo. É comum a sensação de intenso 

cansaço, a falta de apetite e, por vezes, náuseas e 

vômitos. Podem aparecer manchas vermelhas na pele, 

parecidas com as do sarampo ou da rubéola, e prurido 

(coceira) no corpo. Pode ocorrer, às vezes, algum tipo de 

sangramento, em geral no nariz ou nas gengivas. A dengue 

não é transmitida diretamente de uma pessoa para outra. 
(www.sobiologia.com.br) 

 

O texto pode ser classificado como uma definição de 

“dengue”. 
  

Assinale a opção que indica o segmento que também 

apresenta a forma de uma definição. 

 a) “A iniciativa está para o sucesso assim como um 
fósforo aceso está para a vela.” (O. Battista) 

 b) “Copiar o bom é melhor do que inventar o ruim.” (A. 

Nogueira) 

 c) “Uma descoberta consiste em ver o que todo mundo já 
viu e pensar o que ninguém pensou.” (Albert Szent) 



 

 

 d) “Deus ajuda quem se ajuda.” (Esopo) 

 e) “Humildade é realeza sem coroa.” (Spencer Kimball) 

  

Questão 122: FGV - TL (CM Caruaru)/CM Caruaru/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Observe a charge a seguir. 

  

 
  

O humorismo da charge se apoia 

 a) no erro de norma culta em “expulsa ele de casa”.  
 b) no duplo sentido do vocábulo “caso”.  
 c) no desespero exagerado da mulher. 

 d) na repetição intensa dos mesmos vocábulos. 

 e) na figura humorística do mosquito. 

  

Questão 123: CESPE - Diplomata/IRBr/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Num carro, a caminho do Alto da Boa Vista, sigo com 

alguns jovens — alguns extremamente jovens — que se 

embriagam e rompem ampolas de Kelene, em cujo rótulo 

leio anestesiante. Sim, é fértil em recursos essa 

mocidade, mas do que precisamente procura ela se 

anestesiar? Nenhum deles sofre de algum mal profundo — 

e, no entanto, esse mal pior de não sofrer de mal 

nenhum... — e são hábeis e versados nessas coisas de éter 

e entorpecentes, pronunciando esse nome — Kelene — com 

familiaridade, nome sem dúvida mais que usual nos 

hospitais, mas que ouço pela primeira vez e onde julgo 

distinguir inquietas ressonâncias, sombrias previsões, o 

não sei que tom amputado e doloroso, que reflete salas de 

hospitais, asilos de alienados e antros escuros de vícios, 

todos os lugares enfim onde a alma impaciente pode 

passear sem arroubos finais seus gritos destruidores. 

Kelene, mesmo inocente, tem, no frio do seu jato efêmero 

e cristalino, toda uma melodia secreta de delírios 

fúnebres, alvorecer em êxtase e desabrochamento de 

deliquescências reprimidas. E o que me espanta é que 

esses jovens moderados, de atitudes e costumes mais que 

burgueses, a isto se atirem com gritos de prazer e 

estremecimentos animais: como que da sombra alguma 

coisa mais primitiva e mais antiga do que o próprio homem 

acorda em suas faces necrosadas o gosto do imundo. 

 Lúcio Cardoso. Diário completo. Rio de Janeiro: INL, 1970, p. 194-5 (com adaptações).  

  

Com base nas ideias desenvolvidas no texto acima, julgue 

(C ou E) o item que se segue. 

 

Ao mencionar que o produto Kelene provoca “toda uma 

melodia secreta de delírios fúnebres” e “alvorecer em 

êxtase”, o narrador salienta sensações paradoxais 

relacionadas à morte e à vida, respectivamente. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 124: CESPE - Diplomata/IRBr/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Num carro, a caminho do Alto da Boa Vista, sigo com 

alguns jovens — alguns extremamente jovens — que se 

embriagam e rompem ampolas de Kelene, em cujo rótulo 

leio anestesiante. Sim, é fértil em recursos essa 

mocidade, mas do que precisamente procura ela se 

anestesiar? Nenhum deles sofre de algum mal profundo — 

e, no entanto, esse mal pior de não sofrer de mal 

nenhum... — e são hábeis e versados nessas coisas de éter 

e entorpecentes, pronunciando esse nome — Kelene — com 

familiaridade, nome sem dúvida mais que usual nos 

hospitais, mas que ouço pela primeira vez e onde julgo 

distinguir inquietas ressonâncias, sombrias previsões, o 

não sei que tom amputado e doloroso, que reflete salas de 

hospitais, asilos de alienados e antros escuros de vícios, 

todos os lugares enfim onde a alma impaciente pode 

passear sem arroubos finais seus gritos destruidores. 

Kelene, mesmo inocente, tem, no frio do seu jato efêmero 

e cristalino, toda uma melodia secreta de delírios 

fúnebres, alvorecer em êxtase e desabrochamento de 

deliquescências reprimidas. E o que me espanta é que 

esses jovens moderados, de atitudes e costumes mais que 

burgueses, a isto se atirem com gritos de prazer e 

estremecimentos animais: como que da sombra alguma 

coisa mais primitiva e mais antiga do que o próprio homem 

acorda em suas faces necrosadas o gosto do imundo. 

 Lúcio Cardoso. Diário completo. Rio de Janeiro: INL, 1970, p. 194-5 (com adaptações).  

  

Com base nas ideias desenvolvidas no texto acima, julgue 

(C ou E) o item que se segue. 

  

O narrador informa que o produto Kelene raramente é 

utilizado em tratamento psiquiátrico. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 125: CESPE - Diplomata/IRBr/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão.  

  

Nestes quatrocentos anos de colonização literária, 

recebemos a influência de muitos países. Sempre 

tentamos reproduzir, com todas as minudências, a língua, 

as ideias, a vida de outras terras. Não sei donde vem esse 

medo que temos de sermos nós mesmos. Queremos que 

nos tomem por outros. 

  



 

 

(...) 

  

Na literatura de ficção é que a falta de caráter dos 

brasileiros se revelou escandalosamente. Em geral, os 

nossos escritores mostraram uma admirável ignorância 

das coisas que estavam perto deles. Tivemos caboclos 

brutos semelhantes aos heróis cristãos e bem-falantes 

em excesso. Os patriotas do século passado, em vez de 

estudar os índios, estudaram tupi nos livros e leram 

Walter Scott. Tivemos damas das camélias em segunda 

mão. Tivemos paisagens inúteis em linguagem campanuda, 

pores do sol difíceis, queimadas enormes, secas cheias de 

adjetivos. José Veríssimo construiu um candeeiro em não 

sei quantas páginas. 

 

Muito pouco — rios, poentes cor de sangue, incêndios, 

candeeiros. 

 

Os ficcionistas indígenas engancharam-se regularmente 

na pintura dos caracteres. Não mostraram os personagens 

por dentro: apresentaram o exterior deles, os olhos, os 

cabelos, os sapatos, o número de botões. Insistiram em 

pormenores desnecessários, e as figuras ficaram paradas. 

  

Os diálogos antigos eram uma lástima. Em certos 

romances, os indivíduos emudeciam, em outros, falavam 

bonito demais, empregavam linguagem de discurso. Dois 

estrangeiros, perdidos nas brenhas, discutiam política, 

sociologia, trapalhadas com pedantismo horrível, que se 

estiravam por muitas dezenas de folhas. Via-se 

perfeitamente que o autor nunca tinha ouvido nada 

semelhante ao palavrório dos seus homens. 

 

Felizmente, vamo-nos afastando dessa absurda 

contrafação de literaturas estranhas. Os romancistas 

atuais compreenderam que, para a execução de obra 

razoável, não bastam retalhos de coisas velhas e novas 

importadas da França, da Inglaterra e da Rússia. 

  

(...) 

  

O que é certo é que o romance do Nordeste existe e vai 

para diante. As livrarias estão cheias de nomes novos. Não 

é razoável pensarmos que toda essa gente escreva porque 

um dia o Sr. José Américo publicou um livro que foi 

notado com espanto no Rio: 

  

— Um romance do Nordeste! Que coisa extraordinária! 

  
Graciliano Ramos. In: Thiago Mio Salla (Org.). Garranchos/Graciliano Ramos. Rio de 

Janeiro: Record, 2012, p. 138-9 (com adaptações). 

  

Com base nas ideias desenvolvidas no texto anterior, 

julgue (C ou E) o item seguinte. 

  

A frase “Tivemos damas das camélias em segunda mão” 

expressa, em linguagem figurada, o que Graciliano 

denomina “contrafação de literaturas estranhas” e, como 

indica o emprego da expressão “em segunda mão”, o 

desapreço do autor à produção literária que revelava tal 

influência. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 126: CESPE - Diplomata/IRBr/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão.  

  

Nestes quatrocentos anos de colonização literária, 

recebemos a influência de muitos países. Sempre 

tentamos reproduzir, com todas as minudências, a língua, 

as ideias, a vida de outras terras. Não sei donde vem esse 

medo que temos de sermos nós mesmos. Queremos que 

nos tomem por outros. 

  

(...) 

  

Na literatura de ficção é que a falta de caráter dos 

brasileiros se revelou escandalosamente. Em geral, os 

nossos escritores mostraram uma admirável ignorância 

das coisas que estavam perto deles. Tivemos caboclos 

brutos semelhantes aos heróis cristãos e bem-falantes 

em excesso. Os patriotas do século passado, em vez de 

estudar os índios, estudaram tupi nos livros e leram 

Walter Scott. Tivemos damas das camélias em segunda 

mão. Tivemos paisagens inúteis em linguagem campanuda, 

pores do sol difíceis, queimadas enormes, secas cheias de 

adjetivos. José Veríssimo construiu um candeeiro em não 

sei quantas páginas. 

 

Muito pouco — rios, poentes cor de sangue, incêndios, 

candeeiros. 

 

Os ficcionistas indígenas engancharam-se regularmente 

na pintura dos caracteres. Não mostraram os personagens 

por dentro: apresentaram o exterior deles, os olhos, os 

cabelos, os sapatos, o número de botões. Insistiram em 

pormenores desnecessários, e as figuras ficaram paradas. 

  

Os diálogos antigos eram uma lástima. Em certos 

romances, os indivíduos emudeciam, em outros, falavam 

bonito demais, empregavam linguagem de discurso. Dois 

estrangeiros, perdidos nas brenhas, discutiam política, 

sociologia, trapalhadas com pedantismo horrível, que se 

estiravam por muitas dezenas de folhas. Via-se 

perfeitamente que o autor nunca tinha ouvido nada 

semelhante ao palavrório dos seus homens. 

 

Felizmente, vamo-nos afastando dessa absurda 

contrafação de literaturas estranhas. Os romancistas 

atuais compreenderam que, para a execução de obra 

razoável, não bastam retalhos de coisas velhas e novas 

importadas da França, da Inglaterra e da Rússia. 

  

(...) 

  

O que é certo é que o romance do Nordeste existe e vai 

para diante. As livrarias estão cheias de nomes novos. Não 



 

 

é razoável pensarmos que toda essa gente escreva porque 

um dia o Sr. José Américo publicou um livro que foi 

notado com espanto no Rio: 

  

— Um romance do Nordeste! Que coisa extraordinária! 

  
Graciliano Ramos. In: Thiago Mio Salla (Org.). Garranchos/Graciliano Ramos. Rio de 

Janeiro: Record, 2012, p. 138-9 (com adaptações). 

  

Com base nas ideias desenvolvidas no texto anterior, 

julgue (C ou E) o item seguinte. 

  

A sentença “José Veríssimo construiu um candeeiro em 

não sei quantas páginas” é metáfora que expressa a 

crítica de Graciliano à descrição pormenorizada utilizada 

por José Veríssimo, em detrimento da construção de 

personagens verossímeis e de obras em cujo enredo ações 

e diálogos fossem adequados às figuras nelas retratadas. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 127: CESPE - Diplomata/IRBr/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Sei que fazer o inconexo aclara as loucuras. 

  

Sou formado em desencontros. 

  

A sensatez me absurda. 

  

Os delírios verbais me terapeutam. 

  

Posso dar alegria ao esgoto (palavra aceita tudo). 

  

(E sei de Baudelaire que passou muitos meses tenso 

porque não encontrava um título para os seus poemas. 

 

Um título que harmonizasse os seus conflitos. Até que 

apareceu Flores do mal. A beleza e a dor. Essa antítese o 

acalmou.) 

  

As antíteses congraçam. 

 

Manoel de Barros. Livro sobre nada. Rio de Janeiro: 

Record, 1997, p. 49. 

  

Julgue (C ou E) o item seguinte, relativo ao poema de 

Manoel de Barros. 

  

O último verso do poema — “As antíteses congraçam” — 

resume o que a própria composição dos demais versos 

demonstra. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 128: CESPE - Diplomata/IRBr/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O subúrbio de S. Geraldo, no ano de 192..., já misturava ao 

cheiro de estrebaria algum progresso. Quanto mais 

fábricas se abriam nos arredores, mais o subúrbio se 

erguia em vida própria, sem que os habitantes pudessem 

dizer que transformação os atingia. Os movimentos já se 

haviam congestionado e não se poderia atravessar uma rua 

sem desviar-se de uma carroça que os cavalos vagarosos 

puxavam, enquanto um automóvel impaciente buzinava 

atrás lançando fumaça. Mesmo os crepúsculos eram agora 

enfumaçados e sanguinolentos. De manhã, entre os 

caminhões que pediam passagem para a nova usina, 

transportando madeira e ferro, as cestas de peixe se 

espalhavam pela calçada, vindas, através da noite, de 

centros maiores. Dos sobrados desciam mulheres 

despenteadas com panelas, os peixes eram pesados quase 

na mão, enquanto os vendedores em mangas de camisa 

gritavam os preços. E quando, sobre o alegre movimento 

da manhã, soprava o vento fresco e perturbador, dir-se-ia 

que a população inteira se preparava para um embarque. 

 

Clarice Lispector. A cidade sitiada. Rio de Janeiro: Rocco, 

1998, p. 15-6.  

  

Com referência às ideias e às estruturas do texto acima, 

julgue (C ou E) o item que se segue. 

  

No primeiro período do texto, Clarice Lispector, em 

linguagem figurada, refere-se ao contexto híbrido do 

subúrbio de S. Geraldo na década de 20 do século 

passado, resultante da chegada do progresso. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 129: CESPE - Diplomata/IRBr/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão. 

 

Distingo, no português histórico, dois períodos principais: 

o português antigo, que se escreveu até os primeiros anos 

do século XVI, e o português moderno. Robustecida e 

enriquecida de expressões novas, a linguagem usada nas 

crônicas desse segundo período, que relatam os 

descobrimentos em África e Ásia e os feitos das armas 

lusitanas no Oriente, culmina no apuro e no gosto do 

português moderno d’Os Lusíadas (1572). É o século da 

Renascença literária, e tudo quanto ao depois se escreve é 

a continuação da linguagem desse período. E como não 

ficou estacionário o português moderno, denominou-se 

quinhentista, seiscentista, setecentista a linguagem 

própria a cada era. Reservo a denominação de português 

hodierno para as mudanças características do falar atual 

criadas ou fixadas recentemente, ou recebidas do século 

XIX, ou que por ventura remontam ao século XVIII. 

  

Limites entre os diversos períodos não podem ser 

traçados com rigor. Ignoram-se a data ou o momento 

exato do aparecimento de qualquer alteração linguística. 

Neste ponto, nunca será a linguagem escrita, dada a sua 

tendência conservadora, espelho fiel do que se passa na 

linguagem falada. Surge a inovação, formulada acaso por 

um ou poucos indivíduos; se tem a dita de agradar, não 

tarda a generalizar-se o seu uso no falar do povo. A gente 



 

 

culta e de fina casta repele-a, a princípio, mas, com o 

tempo, sucumbe ao contágio. Imita o vulgo, se não 

escrevendo com meditação, em todo o caso no trato 

familiar e falando espontaneamente. Decorrem muitos 

anos, até que por fim a linguagem literária, não vendo 

razão para enjeitar o que todo o mundo diz, se decide a 

aceitar a mudança também. Tal é, a meu ver, a explicação 

não somente de fatos isolados, mas ainda do aparecimento 

de todo o português moderno. 

 

Não é de crer que poucos anos depois de 1500, quase que 

bruscamente e sem influxo de idioma estranho, cessassem 

em Portugal inveterados hábitos de falar e se trocasse o 

português antigo em português moderno. Nem podemos 

atribuir a escritores, por muito engenho artístico que 

tivessem, aptidões e autoridade para reformarem, a seu 

sabor, o idioma pátrio e sua gramática. Consistiria a sua 

obra antes em elevar à categoria de linguagem literária o 

falar comum, principalmente o das pessoas educadas, 

tornando-o mais elegante e desterrando locuções que lhe 

dessem aspecto menos nobre. Mas os escritores antigos 

evitavam afastar-se da prática recebida de seus avós e, 

posto que muitas concessões tivessem de fazer ao uso 

para serem entendidos, propendiam mais a utilizar-se de 

recursos artificiais que dessem ao estilo certo ar de 

gravidade e acima do vulgar. 

  

O século XVI, descerradas as cortinas que encobriam o 

espetáculo de novos mundos, e dada a facilidade de pôr a 

leitura das obras literárias ao alcance de todos, graças ao 

desenvolvimento da imprensa, devia fazer cessar a 

superstição do passado, mostrar o caminho do futuro e 

ditar a necessidade de se exprimirem os escritores em 

linguagem que todos entendessem. Resolveram-se a fazê-

lo. Serviram-se da linguagem viva de fato, como o 

demonstram os diálogos das comédias de então, que 

reproduzem o falar tradicional da gente do povo. Trariam 

estes diálogos os característicos gramaticais do 

português antigo, se fosse este ainda o idioma corrente. 

  

M. Said Ali. Prólogo da Lexeologia do português 

histórico, 1.ª ed. 1921. In: Gramática histórica da língua 

portuguesa. 8.ª ed. rev. e atual. por Mário Eduardo Viaro. 

São Paulo: Companhia Melhoramentos; Brasília, DF: 

Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 17-8 (com 

adaptações).  

  

Acerca das ideias do texto de M. Said Ali, julgue (C ou E) 

o item que se segue. 

 

Segundo o autor, os escritores portugueses, tendo 

adotado, após 1500, o falar comum da gente instruída em 

suas obras literárias, refinando-o, atingiram seu intento 

de transformar a língua oral e reformar o português 

antigo. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 130: CESPE - Diplomata/IRBr/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão. 

 

Distingo, no português histórico, dois períodos principais: 

o português antigo, que se escreveu até os primeiros anos 

do século XVI, e o português moderno. Robustecida e 

enriquecida de expressões novas, a linguagem usada nas 

crônicas desse segundo período, que relatam os 

descobrimentos em África e Ásia e os feitos das armas 

lusitanas no Oriente, culmina no apuro e no gosto do 

português moderno d’Os Lusíadas (1572). É o século da 

Renascença literária, e tudo quanto ao depois se escreve é 

a continuação da linguagem desse período. E como não 

ficou estacionário o português moderno, denominou-se 

quinhentista, seiscentista, setecentista a linguagem 

própria a cada era. Reservo a denominação de português 

hodierno para as mudanças características do falar atual 

criadas ou fixadas recentemente, ou recebidas do século 

XIX, ou que por ventura remontam ao século XVIII. 

  

Limites entre os diversos períodos não podem ser 

traçados com rigor. Ignoram-se a data ou o momento 

exato do aparecimento de qualquer alteração linguística. 

Neste ponto, nunca será a linguagem escrita, dada a sua 

tendência conservadora, espelho fiel do que se passa na 

linguagem falada. Surge a inovação, formulada acaso por 

um ou poucos indivíduos; se tem a dita de agradar, não 

tarda a generalizar-se o seu uso no falar do povo. A gente 

culta e de fina casta repele-a, a princípio, mas, com o 

tempo, sucumbe ao contágio. Imita o vulgo, se não 

escrevendo com meditação, em todo o caso no trato 

familiar e falando espontaneamente. Decorrem muitos 

anos, até que por fim a linguagem literária, não vendo 

razão para enjeitar o que todo o mundo diz, se decide a 

aceitar a mudança também. Tal é, a meu ver, a explicação 

não somente de fatos isolados, mas ainda do aparecimento 

de todo o português moderno. 

 

Não é de crer que poucos anos depois de 1500, quase que 

bruscamente e sem influxo de idioma estranho, cessassem 

em Portugal inveterados hábitos de falar e se trocasse o 

português antigo em português moderno. Nem podemos 

atribuir a escritores, por muito engenho artístico que 

tivessem, aptidões e autoridade para reformarem, a seu 

sabor, o idioma pátrio e sua gramática. Consistiria a sua 

obra antes em elevar à categoria de linguagem literária o 

falar comum, principalmente o das pessoas educadas, 

tornando-o mais elegante e desterrando locuções que lhe 

dessem aspecto menos nobre. Mas os escritores antigos 

evitavam afastar-se da prática recebida de seus avós e, 

posto que muitas concessões tivessem de fazer ao uso 

para serem entendidos, propendiam mais a utilizar-se de 

recursos artificiais que dessem ao estilo certo ar de 

gravidade e acima do vulgar. 

  

O século XVI, descerradas as cortinas que encobriam o 

espetáculo de novos mundos, e dada a facilidade de pôr a 

leitura das obras literárias ao alcance de todos, graças ao 

desenvolvimento da imprensa, devia fazer cessar a 



 

 

superstição do passado, mostrar o caminho do futuro e 

ditar a necessidade de se exprimirem os escritores em 

linguagem que todos entendessem. Resolveram-se a fazê-

lo. Serviram-se da linguagem viva de fato, como o 

demonstram os diálogos das comédias de então, que 

reproduzem o falar tradicional da gente do povo. Trariam 

estes diálogos os característicos gramaticais do 

português antigo, se fosse este ainda o idioma corrente. 

  

M. Said Ali. Prólogo da Lexeologia do português 

histórico, 1.ª ed. 1921. In: Gramática histórica da língua 

portuguesa. 8.ª ed. rev. e atual. por Mário Eduardo Viaro. 

São Paulo: Companhia Melhoramentos; Brasília, DF: 

Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 17-8 (com 

adaptações).  

  

Julgue (C ou E) o item a seguir, a respeito de elementos 

coesivos e do vocabulário do texto de M. Said Ali. 

  

Na linha 8, a expressão “os diversos períodos” refere-se 

não só à oposição entre português antigo e moderno, mas 

também aos períodos que compõem o português moderno, 

como o seiscentista, o setecentista e até o do português 

hodierno. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 131: VUNESP - Ass (CM Jabo)/CM 

Jabo/Administrativo/Controle de Processos/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Esqueça os livros de autoajuda. A grande sensação do 

mercado editorial no momento é O jardim secreto: livro 
de colorir e caça ao tesouro antiestresse, da britânica 

Johanna Basford. O sucesso por aqui acompanha os 

números registrados em outros países: na Amazon, O 

jardim secreto é o mais vendido na categoria livros. 

 

Diferentemente dos livros infantis, os de adultos têm 

padrões mais complexos, com temas que variam de jardins 

a mandalas. Para explicar o sucesso que eles fazem, há 

uma tese que, por enquanto, parece ser a mais aceita: a de 

que eles funcionam como uma espécie de “detox”, uma 

válvula de escape para rotinas estressantes. Ao se 

concentrarem em colorir direito e em escolher as cores, 

as pessoas, de fato, parecem esquecer os problemas do 

dia. 

 

Além disso, o sentimento de orgulho ou satisfação por 

completar a pintura e observar como ficou bonita é 

também outra explicação possível, já que os livros ativam 

o circuito de recompensa do cérebro, o sistema 

responsável pela sensação de prazer. Se estimulado, ele 

libera dopamina, um neurotransmissor que provoca o 

sentimento de bem-estar. Quando se trabalha com cores, 

o resultado é ainda melhor, porque elas podem provocar 

diversas sensações, como calor, frio e tranquilidade. 

 

Embora causem uma sensação de prazer e bem-estar, os 

livros não podem ser encarados como terapia, conforme 

explicam os arteterapeutas Ana Carmen Nogueira e 

Alexandre Almeida. “Na arteterapia, há um assunto 

específico a ser trabalhado e usamos diferentes 

linguagens, como pintura ou desenho, para que a pessoa 

possa se expressar. Os livros de colorir não são terapia, 

mas são relaxantes porque ajudam a proporcionar um 

momento de pura concentração”, afirmam. Ou seja, os 

livros podem até funcionar como um analgésico para 

situações de estresse, mas não têm nenhum poder 

milagroso para curar problemas como depressão e 

ansiedade. 
(Galileu, maio de 2015. Adaptado) 

  

Comparados aos livros infantis, os livros de adultos 

 a) levam o leitor a uma interação com a realidade 

circundante. 

 b) desenvolvem a criticidade por causa da riqueza de 

temas. 

 c) apresentam diversidade temática e são mais bem 

elaborados. 

 d) retomam os mesmos temas abordados nos livros para 

crianças. 

 e) atingem um público culto, daí o interesse das editoras. 

  

Questão 132: VUNESP - Ass (CM Jabo)/CM 

Jabo/Administrativo/Controle de Processos/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Esqueça os livros de autoajuda. A grande sensação do 

mercado editorial no momento é O jardim secreto: livro 
de colorir e caça ao tesouro antiestresse, da britânica 

Johanna Basford. O sucesso por aqui acompanha os 

números registrados em outros países: na Amazon, O 

jardim secreto é o mais vendido na categoria livros. 

 

Diferentemente dos livros infantis, os de adultos têm 

padrões mais complexos, com temas que variam de jardins 

a mandalas. Para explicar o sucesso que eles fazem, há 

uma tese que, por enquanto, parece ser a mais aceita: a de 

que eles funcionam como uma espécie de “detox”, uma 

válvula de escape para rotinas estressantes. Ao se 

concentrarem em colorir direito e em escolher as cores, 

as pessoas, de fato, parecem esquecer os problemas do 

dia. 

 

Além disso, o sentimento de orgulho ou satisfação por 

completar a pintura e observar como ficou bonita é 

também outra explicação possível, já que os livros ativam 

o circuito de recompensa do cérebro, o sistema 

responsável pela sensação de prazer. Se estimulado, ele 

libera dopamina, um neurotransmissor que provoca o 

sentimento de bem-estar. Quando se trabalha com cores, 

o resultado é ainda melhor, porque elas podem provocar 

diversas sensações, como calor, frio e tranquilidade. 

 

Embora causem uma sensação de prazer e bem-estar, os 



 

 

livros não podem ser encarados como terapia, conforme 

explicam os arteterapeutas Ana Carmen Nogueira e 

Alexandre Almeida. “Na arteterapia, há um assunto 

específico a ser trabalhado e usamos diferentes 

linguagens, como pintura ou desenho, para que a pessoa 

possa se expressar. Os livros de colorir não são terapia, 

mas são relaxantes porque ajudam a proporcionar um 

momento de pura concentração”, afirmam. Ou seja, os 

livros podem até funcionar como um analgésico para 

situações de estresse, mas não têm nenhum poder 

milagroso para curar problemas como depressão e 

ansiedade. 

 

(Galileu, maio de 2015. Adaptado) 
  

A tese presente no texto que explica o sucesso dos livros 

para colorir pode ser resumida em: 

 a) Quanto mais se pintar, mais se conhecerão os matizes 

das cores. 

 b) A dedicação aos livros para colorir pode amenizar o 

estresse cotidiano. 

 c) Os livros para colorir funcionam como um detox: pintar 

para emagrecer. 

 d) Os livros para colorir não chegam a atenuar os 

problemas do dia a dia. 

 e) A concentração na escolha das cores traz desconforto 

às pessoas. 

  

Questão 133: VUNESP - Ass (CM Jabo)/CM 

Jabo/Administrativo/Controle de Processos/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Esqueça os livros de autoajuda. A grande sensação do 

mercado editorial no momento é O jardim secreto: livro 
de colorir e caça ao tesouro antiestresse, da britânica 

Johanna Basford. O sucesso por aqui acompanha os 

números registrados em outros países: na Amazon, O 

jardim secreto é o mais vendido na categoria livros. 

 

Diferentemente dos livros infantis, os de adultos têm 

padrões mais complexos, com temas que variam de jardins 

a mandalas. Para explicar o sucesso que eles fazem, há 

uma tese que, por enquanto, parece ser a mais aceita: a de 

que eles funcionam como uma espécie de “detox”, uma 

válvula de escape para rotinas estressantes. Ao se 

concentrarem em colorir direito e em escolher as cores, 

as pessoas, de fato, parecem esquecer os problemas do 

dia. 

 

Além disso, o sentimento de orgulho ou satisfação por 

completar a pintura e observar como ficou bonita é 

também outra explicação possível, já que os livros ativam 

o circuito de recompensa do cérebro, o sistema 

responsável pela sensação de prazer. Se estimulado, ele 

libera dopamina, um neurotransmissor que provoca o 

sentimento de bem-estar. Quando se trabalha com cores, 

o resultado é ainda melhor, porque elas podem provocar 

diversas sensações, como calor, frio e tranquilidade. 

 

Embora causem uma sensação de prazer e bem-estar, os 

livros não podem ser encarados como terapia, conforme 

explicam os arteterapeutas Ana Carmen Nogueira e 

Alexandre Almeida. “Na arteterapia, há um assunto 

específico a ser trabalhado e usamos diferentes 

linguagens, como pintura ou desenho, para que a pessoa 

possa se expressar. Os livros de colorir não são terapia, 

mas são relaxantes porque ajudam a proporcionar um 

momento de pura concentração”, afirmam. Ou seja, os 

livros podem até funcionar como um analgésico para 

situações de estresse, mas não têm nenhum poder 

milagroso para curar problemas como depressão e 

ansiedade. 
(Galileu, maio de 2015. Adaptado) 

  

De acordo com o texto, completar uma pintura de um livro 

para colorir é capaz de 

 a) curar algumas doenças crônicas. 

 b) confundir as emoções do pintor. 

 c) comprometer os circuitos do cérebro. 

 d) provocar o prazer da realização. 

 e) gerar um rebaixamento na autoestima. 

  

Questão 134: VUNESP - Ass (CM Jabo)/CM 

Jabo/Administrativo/Controle de Processos/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Esqueça os livros de autoajuda. A grande sensação do 

mercado editorial no momento é O jardim secreto: livro 
de colorir e caça ao tesouro antiestresse, da britânica 

Johanna Basford. O sucesso por aqui acompanha os 

números registrados em outros países: na Amazon, O 

jardim secreto é o mais vendido na categoria livros. 

 

Diferentemente dos livros infantis, os de adultos têm 

padrões mais complexos, com temas que variam de jardins 

a mandalas. Para explicar o sucesso que eles fazem, há 

uma tese que, por enquanto, parece ser a mais aceita: a de 

que eles funcionam como uma espécie de “detox”, uma 

válvula de escape para rotinas estressantes. Ao se 

concentrarem em colorir direito e em escolher as cores, 

as pessoas, de fato, parecem esquecer os problemas do 

dia. 

 

Além disso, o sentimento de orgulho ou satisfação por 

completar a pintura e observar como ficou bonita é 

também outra explicação possível, já que os livros ativam 

o circuito de recompensa do cérebro, o sistema 

responsável pela sensação de prazer. Se estimulado, ele 

libera dopamina, um neurotransmissor que provoca o 

sentimento de bem-estar. Quando se trabalha com cores, 

o resultado é ainda melhor, porque elas podem provocar 

diversas sensações, como calor, frio e tranquilidade. 

 

Embora causem uma sensação de prazer e bem-estar, os 

livros não podem ser encarados como terapia, conforme 

explicam os arteterapeutas Ana Carmen Nogueira e 



 

 

Alexandre Almeida. “Na arteterapia, há um assunto 

específico a ser trabalhado e usamos diferentes 

linguagens, como pintura ou desenho, para que a pessoa 

possa se expressar. Os livros de colorir não são terapia, 

mas são relaxantes porque ajudam a proporcionar um 

momento de pura concentração”, afirmam. Ou seja, os 

livros podem até funcionar como um analgésico para 

situações de estresse, mas não têm nenhum poder 

milagroso para curar problemas como depressão e 

ansiedade. 
(Galileu, maio de 2015. Adaptado) 

  

Assinale a alternativa que apresenta a ordem dos fatos, 

de acordo com o terceiro parágrafo do texto. 

 a) Pintura completa, escolha das cores, sensação de bem-

estar. 

 b) Escolha das cores, momento de concentração, 

sensação de relaxamento. 

 c) Sentimento de orgulho, aumento de satisfação, pintura 

completa. 

 d) Pintura completa, liberação de dopamina, sentimento 

de bem-estar. 

 e) Ativação do cérebro, escolha das cores, pintura 

completa. 

  

Questão 135: VUNESP - Ass (CM Jabo)/CM 

Jabo/Administrativo/Controle de Processos/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Esqueça os livros de autoajuda. A grande sensação do 

mercado editorial no momento é O jardim secreto: livro 
de colorir e caça ao tesouro antiestresse, da britânica 

Johanna Basford. O sucesso por aqui acompanha os 

números registrados em outros países: na Amazon, O 

jardim secreto é o mais vendido na categoria livros. 

 

Diferentemente dos livros infantis, os de adultos têm 

padrões mais complexos, com temas que variam de jardins 

a mandalas. Para explicar o sucesso que eles fazem, há 

uma tese que, por enquanto, parece ser a mais aceita: a de 

que eles funcionam como uma espécie de “detox”, uma 

válvula de escape para rotinas estressantes. Ao se 

concentrarem em colorir direito e em escolher as cores, 

as pessoas, de fato, parecem esquecer os problemas do 

dia. 

 

Além disso, o sentimento de orgulho ou satisfação por 

completar a pintura e observar como ficou bonita é 

também outra explicação possível, já que os livros ativam 

o circuito de recompensa do cérebro, o sistema 

responsável pela sensação de prazer. Se estimulado, ele 

libera dopamina, um neurotransmissor que provoca o 

sentimento de bem-estar. Quando se trabalha com cores, 

o resultado é ainda melhor, porque elas podem provocar 

diversas sensações, como calor, frio e tranquilidade. 

 

Embora causem uma sensação de prazer e bem-estar, os 

livros não podem ser encarados como terapia, conforme 

explicam os arteterapeutas Ana Carmen Nogueira e 

Alexandre Almeida. “Na arteterapia, há um assunto 

específico a ser trabalhado e usamos diferentes 

linguagens, como pintura ou desenho, para que a pessoa 

possa se expressar. Os livros de colorir não são terapia, 

mas são relaxantes porque ajudam a proporcionar um 

momento de pura concentração”, afirmam. Ou seja, os 

livros podem até funcionar como um analgésico para 

situações de estresse, mas não têm nenhum poder 

milagroso para curar problemas como depressão e 

ansiedade. 
(Galileu, maio de 2015. Adaptado) 

  

Segundo os arteterapeutas, os livros de colorir 

 a) despertam sensações físicas, o que aumenta o volume 

de vendas. 

 b) funcionam como analgésicos e chegam a curar doenças 

mentais. 

 c) trabalham com linguagens diversas e melhoram a 

expressão do autor. 

 d) despertam os estímulos visuais atrapalhando o 

funcionamento cerebral. 

 e) podem ser antiestressantes, mas não têm poder 

terapêutico. 

  

Questão 136: CONSULPLAN - TJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para responder à questão. 

 

Ao se casar, a cientista ambiental Annie Leonard 

recusou‐se a buscar em uma joalheria da moda o seu anel 

de ouro, novo em folha, como costuma acontecer à maioria 

dos noivos nesse momento, repleto de simbolismos. 

Preferiu garimpar em um antiquário uma peça usada, que 

lhe ornasse o dedo anular. O episódio é descrito em seu 

extraordinário livro A História das Coisas (Editora 

Zahar), em que a autora faz uma análise sobre a origem 

das coisas que consumimos no dia a dia. Ela relaciona essa 

origem aos processos produtivos, nem sempre limpos, 

como ocorre com o algodão de nossas prosaicas camisetas 

básicas, ou mesmo o ouro, cuja extração ao redor do 

mundo ainda deixa um rastro obscuro de devastação 

ambiental, social, humana. 

 

Ao optar por não estimular o consumo do metal, nossa 

protagonista rompeu com a cadeia produtiva nefanda na 

qual o ouro costuma estar metido. Embora haja iniciativas 

ao redor do mundo que tentam limpar a pegada do metal 

precioso, fato é que para a América Latina o tema carece 

de emergencial revisão. 

  

Entre 2001 e 2013, cerca de 1.680 km2 de floresta 

tropical, algo como a cidade de São Paulo, foi perdido para 

a atividade ilegal na região, conforme recente estudo 

feito pela Universidade de Porto Rico, liderado pela 

pesquisadora Nora Álvarez‐Berríos e publicado na revista 

Environmental Research Letters. 
(Disponível em: 



 

 

http://epoca.globo.com/colunas‐e‐blogs/blog‐do‐planeta/notícia/2015/02/bmineracao‐n

a‐amazoniab‐e‐o‐falso‐brilho‐da‐festa.html. Acesso em: 06/02/2015. Fragmento 

Adaptado.) 

  

O significado mais adequado para a palavra “garimpar”, no 

contexto apresentado, é 

 a)  procurar meticulosamente. 

 b)  buscar palavras raras para expressar‐se. 

 c)  extrair da terra substâncias minerais úteis ou 

preciosas. 

 d)  catar furtivamente metais preciosos em terreno 

privativo. 

  

Questão 137: AOCP - AJ TRE AC/TRE 

AC/Administrativa/Contabilidade/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto e responda a questão. 

 

DIREITO DO IDOSO 

 

Hoje, o envelhecimento se encontra na ordem do dia. Os 

mais importantes veículos de comunicação dão destaque a 

esse fenômeno, abordando as suas causas e conseqüências. 

O envelhecimento populacional, portanto, transformou-se 

em uma questão social relevante, uma vez que impacta 

marcantemente nos destinos da própria sociedade. Isso 

tanto é verdade que hã estudiosos falando em uma 

revolução dos idosos. E não é para menos. Mais de dois 

bilhões de pessoas terão mais de sessenta anos até 2050, 

o que representará um contingente expressivo, 

considerando a população total do planeta. 

  

Ora, se um contingente tão grande de pessoas passa a ter 

uma idade a partir da qual é caracterizada como idosa, 

isso significa que direitos específicos desse contingente 

populacional precisam ser garantidos. 

  

É preciso destacar que o Estado brasileiro não se 

preparou para o impacto que o envelhecimento 

populacional acarretou nos sistemas previdenciário e de 

saúde, por exemplo. Não houve planejamento, de modo que 

o sistema previdenciário, uma espécie de seguro para 

garantir dignidade ao ser humano na velhice, corre riscos 

de continuidade, mantidos os parâmetros atuais. Da 

mesma forma, o sistema de saúde apresenta uma dinâmica 

incapaz de atender às demandas dos idosos, os quais são 

os principais clientes desse sistema, porquanto mais 

vulneráveis a doenças, inclusive algumas próprias dessa 

fase da vida, como câncer, hipertensão, osteoporose, 

demência, para só citar algumas. 

 

Portanto, o impacto que as pessoas que acumulam muitos 

anos provocam na sociedade, considerando apenas esses 

dois sistemas, e 

a necessidade de que os direitos fundamentais desse 

segmento populacional sejam efetivamente garantidos, já 

se revela suficiente para que se perceba a importância da 

disciplina Direito do Idoso. 

 

Vale destacar que o envelhecimento não é um fenômeno 

estático. Na medida em que as condições sociais e 

econômicas melhoram, as pessoas têm oportunidade de 

viver mais. Caso se associem a esses elementos os avanços 

da tecnologia médica em todas as suas dimensões, a 

expectativa de vida pode realmente surpreender. 

 

É a vitória da vida. 

  

Sendo, portanto, o envelhecimento a oportunidade de uma 

vida mais longa, pode ser traduzido como o próprio direito 

de existir, na medida em que viver é ter oportunidade de 

envelhecer. Ora, se é assim, o envelhecimento é um 

direito e, mais do que isso, é um direito fundamental, na 

medida em que se traduz no direito à vida com dignidade, 

o que quer dizer que as pessoas não perdem direitos na 

medida em que envelhecem. Pelo contrário, demandam 

mais direitos para que possam usufruir plenamente o 

direito à liberdade em todos os aspectos, patrimônio do 

qual nenhum ser humano pode abdicar. 

 

Apesar de a expectativa de vida no Brasil vir aumentando 

ano após ano, ainda não estão sendo oferecidas condições 

de vida adequadas para os velhos. O processo de 

envelhecimento no país apresenta nuances artificiais, na 

medida em que as pessoas têm suas vidas alongadas mais 

pela universalização da tecnologia médica {notadamente 

do sistema de vacinação, que abortou mortes prematuras 

causadas por doenças endêmicas) do que propriamente 

pela experimentação de padrões sociais e econômicos de 

excelência, a exemplo dos países desenvolvidos. 

 

Portanto, a ausência de serviços e ações específicas e 

necessárias para a garantia dos direitos das pessoas 

idosas contribui para o descrédito da efetividade dos 

seus direitos, os quais estão declarados deforma direta 

ou indireta, em convenções, acordos etratados 

internacionais, além das previsões constitucionais e legais 

em relação a esse segmento, destacando-se o Estatuto do 

Idoso (Lei n. 10.741/03) [...]. 

  

Sendo assim, a garantia dos direitos dos idosos no Brasil 

depende de uma profunda compreensão das causas e 

conseqüências do processo de envelhecimento 

populacional, do papel que deve ser reservado aos velhos 

em uma sociedade tecnológica, da necessidade de 

garantir-lhes todos os direitos fundamentais inerentes à 

condição humana, destacando-se a necessidade de 

desenvolver esforços para que tenham autonomia o 

máximo de tempo possível, do enfrentamento de todas as 

formas de violência, por meio da construção de uma rede 

de proteção e defesa dos direitos desse contingente 

populacional. 
REFERÊNCIA: Adaptado de RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Direito do idoso. Jornal 

Estado do Direito. 42a. ed. Porto Alegre, 3 set. 2014. Disponível em: 

www.estadodedireito.com.br. Acessado em: 27/06/2015. 

  

O texto “ Direito do Idoso” apresenta informações a 

respeito do envelhecimento populacional e uma reflexão 

em relação à situação do idoso e seus direitos na 

sociedade brasileira. Considerando essa afirmação, 



 

 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 a)  O aumento considerável da população idosa, até 2050, 

interfere na dinâmica social mundial. 

 b)  Os direitos dos idosos se restringem às suas 

condições de produção, participação social, econômica e 

política. 

 c)  Para enfrentar as mudanças ocorridas no sistema 

previdenciário e de saúde decorrentes do envelhecimento 

populacional, o Estado deveria estar preparado. 

 d)  Envelhecer com qualidade é um direito do idoso, 

portanto, seria preciso adotar medidas práticas para 

garantir os direitos fundamentais a esse contingente da 

população. 

 e)  Os direitos dos idosos incluem a proteção contra a 

violência. 

 

Questão 138: FUNCAB - Cont (Cariacica)/Pref 

Cariacica/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A consulta 

 

- Sua aparência é saudável, mas as aparências às vezes 

enganam. Vamos lá ver: que é que o senhor sente? 

- O que eu sinto, doutor? Não sei dizer direito. É uma 

espécie de opressão, de angústia, de ansiedade ... 

- E o senhor pensa que eu também não sinto? Isto é 

normal. Normalíssimo. Que mais? 

-Bem, doutor. Eu tenho insônias. 

- E eu não tenho, por acaso? Pergunte ao seu vizinho se 

não tem também. 

-Eu não me dou com meu vizinho. 

- É isto: não se dá com o vizinho. Eu também não me dou 

com o meu. Ninguém se dá com ninguém. Mas não precisa 

perguntar: eu sei. Seu vizinho não consegue dormir. 

Ninguém consegue. Isto é normal. 

- Mas, doutor. .. 

- Eu sei: o senhor anda nervoso, excitado, angustiado ... 

Diga-me: não sente medo? Um medo sem causa, sem 

nenhum motivo aparente, medo de qualquer coisa que o 

senhor não sabe o que é? 

 - Realmente ... Eu estava com vergonha de dizer, mas, 

desde que o senhor falou, é verdade: sinto, sim. 

- Ótimo! O senhor sente medo. Eu também sinto. Ótimo, 

torno a dizer. O senhor não tem nada, meu amigo. Está 

inteiramente são, uma vez que sente medo. Se não 

sentisse, aí sim, precisaríamos procurar as causas dessa 

anomalia. Talvez fosse grave. 

- Sabe, doutor? Às vezes, tenho a impressão de que estou 

ficando neurótico. 

- Claro que está! E eu não estou? E o seu vizinho não está? 

E todo o mundo não está? E o senhor pensa que vai ficar 

de fora? Por quê? Mas reflita um pouco, meu caro. O 

senhor vive, eu vivo, toda a gente vive num mundo anormal, 

sádico, doente, sanguinário, onde a regra é a falta de 

regras, um mundo hediondo e tenebroso, onde o homem é 

cada vez mais - e como nunca foi - o lobo do próprio 

homem. Um mundo de guerras, de massacres, de 

hecatombes, alicerçado no ódio, na iniquidade e na 

violência. Acrescente a tudo isso a poluição atmosférica, a 

poluição sonora, a poluição moral, a degradação dos 

costumes, a falência dos serviços públicos, o colapso do 

trânsito, a morte da urbanidade, da cordialidade, da 

solidariedade humanas. O senhor sente angústia. É 

natural. O senhor tem medo. É normalíssimo. O senhor 

tem insônias. Como não tê-las? Meu caro cliente, vá 

tranquilo: o senhor não tem absolutamente nada. 

  

Passe bem. O próximo, por favor! 

 

Antologia da crônica brasileira - De Machado de Assis a 

Lourenço Diaféria. São Paulo: Moderna, 2005. p. 103-4. 

  

Sobre o texto é correto afirmar que: 

 a)  o humor da crônica está relacionado com o 

comportamento do médico. 

 b)  a discussão engloba os problemas físicos do paciente, 

que insiste em relatar o que sente. 

 c)  o paciente apresenta comportamento anormal, fato 

que resulta na ironia da crônica. 

 d)  os padrões de comportamento descritos levam ao 

diagnóstico técnico e cuidadoso do médico. 

 e)  a cronica critica fortemente as relações cotidianas 

entre as pessoas. 

  

Questão 139: FUNCAB - Aud PI (Pref ST)/Pref 

ST/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para responder à questão. 

  

A consulta 

  

– Sua aparência é saudável, mas as aparências às vezes 

enganam. Vamos lá ver: que é que o senhor sente? 

 – O que eu sinto, doutor? Não sei dizer direito. É uma 

espécie de opressão, de angústia, de ansiedade... 

 – E o senhor pensa que eu também não sinto? Isto é 

normal. Normalíssimo. Que mais? 

 – Bem, doutor. Eu tenho insônias. 

 – E eu não tenho, por acaso? Pergunte ao seu vizinho se 

não tem também. 

 – Eu não me dou com meu vizinho. 

 – É isto: não se dá com o vizinho. Eu também não me dou 

com o meu. Ninguém se dá com ninguém. Mas não precisa 

perguntar: eu sei. Seu vizinho não consegue dormir. 

Ninguém consegue. Isto é normal. 

 – Mas, doutor... 

 – Eu sei: o senhor anda nervoso, excitado, angustiado... 

Diga-me: não sente medo? Um medo sem causa, sem 

nenhum motivo aparente, medo de qualquer coisa que o 

senhor não sabe o que é? 

 – Realmente... Eu estava com vergonha de dizer, mas, 

desde que o senhor falou, é verdade: sinto, sim. 

 – Ótimo! O senhor sente medo. Eu também sinto. Ótimo, 

torno a dizer. O senhor não tem nada, meu amigo. Está 

inteiramente são, uma vez que sente medo. Se não 

sentisse, aí sim, precisaríamos procurar as causas dessa 

anomalia. Talvez fosse grave. 

 – Sabe, doutor? Às vezes, tenho a impressão de que 



 

 

estou ficando neurótico. 

 – Claro que está! E eu não estou? E o seu vizinho não 

está? E todo o mundo não está? E o senhor pensa que vai 

ficar de fora? Por quê? Mas reflita um pouco, meu caro. O 

senhor vive, eu vivo, toda a gente vive num mundo anormal, 

sádico, doente, sanguinário, onde a regra é a falta de 

regras, um mundo hediondo e tenebroso, onde o homem é 

cada vez mais – e como nunca foi – o lobo do próprio 

homem. Um mundo de guerras, de massacres, de 

hecatombes, alicerçado no ódio, na iniquidade e na 

violência. Acrescente a tudo isso a poluição atmosférica, a 

poluição sonora, a poluição moral, a degradação dos 

costumes, a falência dos serviços públicos, o colapso do 

trânsito, a morte da urbanidade, da cordialidade, da 

solidariedade humanas. O senhor sente angústia. É 

natural. O senhor tem medo. É normalíssimo. O senhor 

tem insônias. Como não tê-las? Meu caro cliente, vá 

tranquilo: o senhor não tem absolutamente nada. Passe 

bem.O próximo, por favor! 

 Antologia da crônica brasileira – De machado de Assis a Lourenço Diaféria. São Paulo: 

Moderna, 2005. p. 103-4. 

  

Sobre o texto é correto afirmar que: 

 a) o humor da crônica está relacionado com o 

comportamento do médico. 

 b) a discussão engloba os problemas físicos do paciente, 

que insiste em relatar o que sente. 

 c) o paciente apresenta comportamento anormal, fato que 

resulta na ironia da crônica. 

 d) os padrões de comportamento descritos levam ao 

diagnóstico técnico e cuidadoso do médico. 

 e) a crônica critica fortemente as relações cotidianas 

entre as pessoas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 140: VUNESP - Aux Adm (CRO SP)/CRO 

SP/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia a tira para responder à questão. 

  

 
(Folha de S.Paulo, 27.06.2015) 

 

No diálogo entre as personagens, fica evidente que 

 a) se creditou a Eddie a habilidade mais importante do 

grupo. 

 b) houve críticas a todas as habilidades físicas dos 

rapazes. 

 c) coube a Eric o manejo do machado melhor do que um 

campeão. 

 d) cada uma se destacou, conforme suas próprias 

habilidades. 

 e) o desempenho do grupo de rapazes foi desprezível. 

  

Questão 141: VUNESP - Aux Adm (CRO SP)/CRO 

SP/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Enfim o escândalo chegou ao topo, e novos capítulos ainda 

serão escritos. Na terça-feira 2 de junho, quatro dias 

depois de ser reeleito para seu quinto mandato na 

presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), 

o suíço Joseph Blatter convocou a imprensa e renunciou. 

Sentia, disse, não ter “apoio no mundo futebolístico”. O 

que ele não tem, na verdade, é a distância requerida a 

alguém na sua posição do lamaçal de corrupção, falcatruas 

e desvios de dinheiro que engolfou a Fifa nas últimas 

semanas e já levou sete dirigentes à prisão. A 

investigação, conduzida pela polícia americana, bateu nos 

últimos dias em Jérôme Valcke, braço-direito de Blatter, 

e foi aí que o chefe capitulou. O celebrado padrão Fifa, 

sabemos agora, esteve ancorado em estruturas corruptas 

que deixaram um legado nefasto para o Brasil. Um ano 

depois da Copa, o país do futebol tem estádios vazios, 

todos construídos a valores inexplicáveis e amargando 

prejuízos – ao contrário da Fifa, aliás, que amealhou lucro 

de 16 bilhões de reais com a megafesta de 2014. 
(Veja, 10.06.2015. Adaptado) 

  



 

 

De acordo com o texto, Blatter renunciou porque 

 a) se sentiu acuado com as denúncias de corrupção. 

 b) discordou das investigações contra a Fifa. 

 c) pensou não poder ajudar o mundo futebolístico. 

 d) pretendeu preservar a imagem de Jérôme Valcke. 

 e) achou melhor não prejudicar o trabalho da polícia. 

  

Questão 142: VUNESP - Aux Adm (CRO SP)/CRO 

SP/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Enfim o escândalo chegou ao topo, e novos capítulos ainda 

serão escritos. Na terça-feira 2 de junho, quatro dias 

depois de ser reeleito para seu quinto mandato na 

presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), 

o suíço Joseph Blatter convocou a imprensa e renunciou. 

Sentia, disse, não ter “apoio no mundo futebolístico”. O 

que ele não tem, na verdade, é a distância requerida a 

alguém na sua posição do lamaçal de corrupção, falcatruas 

e desvios de dinheiro que engolfou a Fifa nas últimas 

semanas e já levou sete dirigentes à prisão. A 

investigação, conduzida pela polícia americana, bateu nos 

últimos dias em Jérôme Valcke, braço-direito de Blatter, 

e foi aí que o chefe capitulou. O celebrado padrão Fifa, 

sabemos agora, esteve ancorado em estruturas corruptas 

que deixaram um legado nefasto para o Brasil. Um ano 

depois da Copa, o país do futebol tem estádios vazios, 

todos construídos a valores inexplicáveis e amargando 

prejuízos – ao contrário da Fifa, aliás, que amealhou lucro 

de 16 bilhões de reais com a megafesta de 2014. 
(Veja, 10.06.2015. Adaptado) 

  

De acordo com o texto, espera-se que uma pessoa na 

posição de Blatter 

 a) delibere conforme seus desejos pessoais. 

 b) esteja próximo aos casos de corrupção. 

 c) possa agir com improbidade. 

 d) tenha garantia de não ser preso. 

 e) seja ético na condução de seu trabalho. 

  

Questão 143: FGV - TJ (TJ RO)/TJ RO/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto – Proálcool 

 

No Brasil tivemos um grande programa de uso de biomassa 

que pretendia ser uma alternativa para o uso de 

combustível para veículos automotores, conhecido como 

Proálcool. 

  

[....] O álcool é hoje adicionado à gasolina e as montadoras 

de automóveis colocaram no mercado opções de modelos 

de automóveis que podem ser movidos tanto à gasolina 

quanto a álcool, conhecidos como flex. 
 (Paulo Roberto Moraes, Fontes de energia). 

  

O fato de haver hoje veículos movidos a gasolina e a álcool 

mostra que: 

 a)  o preço do petróleo afastou consumidores; 

 b)  novas fontes de energia estão ganhando espaço; 

 c)  os governos estão preocupados com o meio ambiente; 

 d)  a gasolina traz prejuízos aos veículos; 

 e)  o Brasil é um país atualizado cientificamente. 

  

Questão 144: CESPE - TJ 

STJ/STJ/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O problema da justiça refere-se à correspondência, ou 

não, entre a norma e os valores supremos ou finais que 

inspiram determinado ordenamento jurídico. Não importa 

comentar se existe um ideal de bem comum, idêntico para 

todos os tempos e para todos os lugares. Todo 

ordenamento jurídico persegue certos fins e esses 

representam os valores a cuja realização o legislador, 

mais ou menos conscientemente e adequadamente, dirige 

sua própria atividade. Quando se considera que há valores 

absolutos, objetivamente evidentes, a pergunta acerca de 

se uma norma é justa ou injusta equivale a perguntar se 

esta é apta ou não a realizar aqueles valores. No caso de 

não se acreditar em valores absolutos, o problema da 

justiça ou da injustiça de uma norma tem um sentido: 

equivale a perguntar se essa norma é apta ou não a 

realizar os valores históricos que inspiram esse 

ordenamento jurídico, concreta e historicamente 

determinado. 
Norberto Bobbio. Teoría general del derecho. Bogotá/CO: Temis S.A., 1999, p. 20-2 
(tradução livre, com adaptações). 

  

De acordo com as ideias do texto Teoría general del 

derecho, 

  

a questão de se definir se uma norma jurídica é justa ou 

injusta é um problema deontológico do direito, ou seja, 

remete a um juízo de valor. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 145: CESPE - TJ 

STJ/STJ/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O problema da justiça refere-se à correspondência, ou 

não, entre a norma e os valores supremos ou finais que 

inspiram determinado ordenamento jurídico. Não importa 

comentar se existe um ideal de bem comum, idêntico para 

todos os tempos e para todos os lugares. Todo 

ordenamento jurídico persegue certos fins e esses 

representam os valores a cuja realização o legislador, 

mais ou menos conscientemente e adequadamente, dirige 

sua própria atividade. Quando se considera que há valores 

absolutos, objetivamente evidentes, a pergunta acerca de 

se uma norma é justa ou injusta equivale a perguntar se 

esta é apta ou não a realizar aqueles valores. No caso de 

não se acreditar em valores absolutos, o problema da 

justiça ou da injustiça de uma norma tem um sentido: 

equivale a perguntar se essa norma é apta ou não a 

realizar os valores históricos que inspiram esse 

ordenamento jurídico, concreta e historicamente 

determinado. 
Norberto Bobbio. Teoría general del derecho. Bogotá/CO: Temis S.A., 1999, p. 20-2 
(tradução livre, com adaptações). 



 

 

  

Julgue o item subsequente, relativo às estruturas 

linguísticas do texto Teoría general del derecho. 

  

Na concatenação das ideias do texto, ocorre uma 

sequenciação textual conjugada entre a oração iniciada 

com “Quando” (l.4) e a oração começada por “No caso de” 

(l. 5). 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 146: CESPE - TJ 

STJ/STJ/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O termo justiça expressa o que se faz conforme o direito 

ou segundo as regras prescritas em lei. Desse modo, o 

termo justiça como conformidade da conduta a uma norma 

é empregado para julgar o comportamento da pessoa 

humana diante de uma norma, seja esta moral, seja de 

direito natural ou de direito positivo. Já o termo justiça 

como eficiência de uma norma (ou de um sistema de 

normas), no sentido de se possibilitar as relações entre os 

homens, é empregado para julgar a própria norma que 

regula o comportamento humano. 
Carlos Henrique Bezerra Leite et al. A validade e a eficácia das  

normas jurídicas. (Coord. Renan Lotufo). Barueri/SP: Manole, 2005, p. 7 (com 
adaptações). 

 

Considerando as ideias e as estruturas linguísticas do 

texto A validade e a eficácia das normas jurídicas, 

julgue o item a seguir. 

  

Conclui-se do texto que existem dois significados 

principais do termo justiça, que se complementam, mas 

que, diretamente, não se equivalem. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 147: CESPE - TJ 

STJ/STJ/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Consta do preâmbulo da Constituição Federal que a justiça 

é um dos valores supremos da sociedade, tal qual a 

harmonia social e a liberdade. Nos demais artigos da 

Carta Magna, esse termo costuma vir associado à ideia de 

justiça social. Assim, o primeiro inciso do artigo terceiro 

da Constituição estabelece que a construção de uma 

sociedade que seja justa é um objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil. Ao circunscrever a justiça 

no espaço da sociedade, o texto constitucional estabelece, 

em síntese, que a promoção da justiça na sociedade é um 

fim do Estado brasileiro. 
Sérgio Luiz Junkes. A justiça social como norma constitucional.  

Resenha eleitoral – Nova série, v. 12, n.o 1, jan.-jun./2005. Internet: <www.tre-
sc.jus.br> (com adaptações). 

 

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto 

A justiça social como norma constitucional, julgue o 

seguinte item. 

  

Compreende-se do texto, em síntese, que a justiça social 

equipara-se, como valor da sociedade, à harmonia social e 

à liberdade. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 148: CESPE - TJ 

STJ/STJ/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Consta do preâmbulo da Constituição Federal que a justiça 

é um dos valores supremos da sociedade, tal qual a 

harmonia social e a liberdade. Nos demais artigos da 

Carta Magna, esse termo costuma vir associado à ideia de 

justiça social. Assim, o primeiro inciso do artigo terceiro 

da Constituição estabelece que a construção de uma 

sociedade que seja justa é um objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil. Ao circunscrever a justiça 

no espaço da sociedade, o texto constitucional estabelece, 

em síntese, que a promoção da justiça na sociedade é um 

fim do Estado brasileiro. 
Sérgio Luiz Junkes. A justiça social como norma constitucional.  

Resenha eleitoral – Nova série, v. 12, n.o 1, jan.-jun./2005. Internet: <www.tre-
sc.jus.br> (com adaptações). 

 

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto 

A justiça social como norma constitucional, julgue o 

seguinte item. 

  

Deduz-se do texto, sob o ponto de vista semântico, que a 

promoção da justiça social constitui meta da República 

Federativa do Brasil. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 149: CESPE - AJ 

STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A ideia de solidariedade acompanha, desde os primórdios, 

a evolução da humanidade. Aristóteles, por exemplo, em 

clássica passagem, afirma que o homem não é um ser que 

possa viver isolado; é, ao contrário, ordenado 

teleologicamente a viver em sociedade. É um ser que vive, 

atua e relaciona-se na comunidade, e sente-se vinculado 

aos seus semelhantes. Não pode renunciar à sua condição 

inata de membro do corpo social, porque apenas os animais 

e os deuses podem prescindir da sociedade e da 

companhia de todos os demais. 

 

O primeiro contato com a noção de solidariedade mostra 

uma relação de pertinência: as nossas ações sociais 

incidem, positiva ou negativamente, sobre todos os demais 

membros da comunidade. A solidariedade implica, por 

outro lado, a corresponsabilidade, a compreensão da 

transcendência social das ações humanas, do coexistir e 

do conviver comunitário. Percebe-se, aqui, igualmente, a 

sua inegável dimensão ética, em virtude do necessário 

reconhecimento mútuo de todos como pessoas, iguais em 

direitos e obrigações, o que dá suporte a exigências 

recíprocas de ajuda ou sustento. 

  

A solidariedade, desse modo, exorta atitudes de apoio e 



 

 

cuidados de uns com os outros. Pede diálogo e tolerância. 

Pressupõe um reconhecimento ético e, portanto, 

corresponsabilidade. Entretanto, para que não fique 

estagnada em gestos tópicos ou se esgote em atitudes 

episódicas, a modernidade política impõe a necessidade 

dialética de um passo maior em direção à justiça social: o 

compromisso constante com o bem comum e a promoção 

de causas ou objetivos comuns aos membros de toda a 

comunidade. 
Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz. Estado social e princípio da solidariedade. In: 

Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, n.o 3, p. 31-48, jul.-dez./2008. 

Internet: <www.fdv.br> (com adaptações). 

 

De acordo com as ideias do texto Estado social e 

princípio da solidariedade, 

  

os animais e os deuses podem viver isoladamente, sem 

participação em uma comunidade, mas não os seres 

humanos. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 150: CESPE - AJ 

STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A ideia de solidariedade acompanha, desde os primórdios, 

a evolução da humanidade. Aristóteles, por exemplo, em 

clássica passagem, afirma que o homem não é um ser que 

possa viver isolado; é, ao contrário, ordenado 

teleologicamente a viver em sociedade. É um ser que vive, 

atua e relaciona-se na comunidade, e sente-se vinculado 

aos seus semelhantes. Não pode renunciar à sua condição 

inata de membro do corpo social, porque apenas os animais 

e os deuses podem prescindir da sociedade e da 

companhia de todos os demais. 

 

O primeiro contato com a noção de solidariedade mostra 

uma relação de pertinência: as nossas ações sociais 

incidem, positiva ou negativamente, sobre todos os demais 

membros da comunidade. A solidariedade implica, por 

outro lado, a corresponsabilidade, a compreensão da 

transcendência social das ações humanas, do coexistir e 

do conviver comunitário. Percebe-se, aqui, igualmente, a 

sua inegável dimensão ética, em virtude do necessário 

reconhecimento mútuo de todos como pessoas, iguais em 

direitos e obrigações, o que dá suporte a exigências 

recíprocas de ajuda ou sustento. 

  

A solidariedade, desse modo, exorta atitudes de apoio e 

cuidados de uns com os outros. Pede diálogo e tolerância. 

Pressupõe um reconhecimento ético e, portanto, 

corresponsabilidade. Entretanto, para que não fique 

estagnada em gestos tópicos ou se esgote em atitudes 

episódicas, a modernidade política impõe a necessidade 

dialética de um passo maior em direção à justiça social: o 

compromisso constante com o bem comum e a promoção 

de causas ou objetivos comuns aos membros de toda a 

comunidade. 

 

Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz. Estado social e 

princípio da solidariedade. In: Revista de Direitos e 

Garantias Fundamentais, Vitória, n.o 3, p. 31-48, jul.-

dez./2008. Internet: <www.fdv.br> (com adaptações). 

 

De acordo com as ideias do texto Estado social e 

princípio da solidariedade, 

  

o compromisso constante com o bem comum e a promoção 

de causas ou objetivos comuns aos membros de toda a 

comunidade contribuem para que a solidariedade não fique 

restrita a ações locais e(ou) eventuais. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 151: FGV - AJ (TJ RO)/TJ 

RO/Administrador/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 1 – 

  

Facebook 

 

Vimos que o Vale do Silício é um tecnopolo importante, 

com indústria avançada, de ponta, em que são feitos altos 

investimentos. Mas, às vezes, uma simples ideia pode valer 

mais do que muita tecnologia. É o caso da maior rede 

social do mundo, o Facebook. 

 

Segundo o seu criador Mark Zuckerberg, em seu segundo 

ano da Universidade de Harvard (2004), ele e seus amigos 

tinham muito a compartilhar: suas fotos, o que estudavam, 

de que gostavam, entre tantas outras coisas que os amigos 

curtem. Pensando nisso, Mark elaborou – em duas semanas 

e com apenas 19 anos de idade – a primeira versão do que 

se tornaria essa famosa rede social. 

 

Mas há quem diga que a história inicial não foi tão sublime, 

mas que tudo começou como uma brincadeira: Mark teria 

colocado as fotos das garotas da Universidade na 

internet, à revelia, para que os colegas escolhessem qual a 

mais bonita. Outro detalhe não menos importante seria 

que o desenvolvimento do Facebook contou com a 

colaboração de mais colegas, entre eles o brasileiro 

Eduardo Saverin, reconhecido como o co-fundador do site. 

 

De qualquer forma, e intrigas à parte, inovação e agilidade 

transformaram esse pequeno projeto/brincadeira em uma 

empresa extremamente lucrativa, com mais de 500 

milhões de usuários, faturamento bilionário e um valor de 

50 bilhões de dólares, estimado pelo Banco Sachs em 

janeiro de 2011, maior do que o da Time Warner. 
 (Paulo Roberto Moraes, Urbanização e Metropolização, São Paulo, 2011) 

  

O objetivo mais importante do texto 1, segundo o que se 

pode depreender de sua estrutura, é: 

 a) demonstrar a capacidade tecnológica da juventude 

moderna; 

 b) mostrar o valor da criatividade num mundo 

tecnológico; 

 c) indicar um novo caminho para o desenvolvimento da 



 

 

Informática; 

 d) criticar o aprisionamento intelectual causado pela 

tecnologia; 

 e) comprovar que a sociedade americana se fundamenta 

na meritocracia. 

  

Questão 152: CESPE - AJ 

STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A história da responsabilidade civil entrelaça-se com a 

história da sanção. O homem primitivo atribuía (e algumas 

tribos indígenas ainda o fazem) a fenômenos da natureza 

caráter punitivo, cominado por espíritos ou deuses. Nas 

relações entre os homens, à ofensa correspondia a 

vingança privada, brutal e ilimitada, como se esta 

desfizesse a ofensa praticada. 

 

No período pré-romano da história ocidental, a sanção 

tinha fundamento religioso e pretensão de satisfação da 

divindade ofendida pela conduta do ofensor. Nesse 

período, surgiu a chamada Lei do Talião, do latim Lex 
Talionis — Lex significando lei e Talionis, tal qual ou igual. 

É de onde se extraiu a máxima “Olho por olho, dente por 

dente”, encontrada, inclusive, na Bíblia. 

 

Embora hoje possa parecer pouco razoável a ideia de 

sanção baseada na retaliação ou na prática pelo ofendido 

de ato da mesma espécie da que o ofensor praticou contra 

ele, a Lex Talionis, em verdade, representou grande 

avanço, pois, da vingança privada, passou-se a algo que se 

pode chamar de justiça privada. Com a justiça privada, o 

tipo de pena ou sanção deixou de ser uma surpresa para 

seu destinatário, e não mais correspondia a todo e 

qualquer ato que o ofendido pretendesse; ao contrário, a 

punição do ofensor passou a sofrer os limites da extensão 

e da intensidade do dano causado. Obviamente, isso quer 

dizer que, se o dano fosse físico, a retaliação também o 

seria; por outro lado, fosse a ofensa apenas moral, não 

poderia ser de outra natureza o ato do ofendido contra o 

originário ofensor. 
Carlos B. I. Silva e Cynthia L. Costa. Evolução histórica da responsabilidade civil e 

efetivação dos direitos humanos. In: Renata F. de Barros e Paula Maria T. Lara 

(Orgs.). Direitos humanos: um debate contemporâneo. Raleigh, Carolina do Norte, 

EUA: Lulu Publishing, 2012, p. 69-70. Internet: <https://books.google.com.br> (com 

adaptações). 

  

Julgue o seguinte item com base nas ideias veiculadas no 

texto Evolução histórica da responsabilidade civil e 

efetivação dos direitos humanos. 

 

A diferença entre a vingança privada e a justiça privada é 

que, nesta, a punição ao ofensor é proporcional ao dano 

por ele causado. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 153: CESPE - AJ 

STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A história da responsabilidade civil entrelaça-se com a 

história da sanção. O homem primitivo atribuía (e algumas 

tribos indígenas ainda o fazem) a fenômenos da natureza 

caráter punitivo, cominado por espíritos ou deuses. Nas 

relações entre os homens, à ofensa correspondia a 

vingança privada, brutal e ilimitada, como se esta 

desfizesse a ofensa praticada. 

 

No período pré-romano da história ocidental, a sanção 

tinha fundamento religioso e pretensão de satisfação da 

divindade ofendida pela conduta do ofensor. Nesse 

período, surgiu a chamada Lei do Talião, do latim Lex 
Talionis — Lex significando lei e Talionis, tal qual ou igual. 

É de onde se extraiu a máxima “Olho por olho, dente por 

dente”, encontrada, inclusive, na Bíblia. 

 

Embora hoje possa parecer pouco razoável a ideia de 

sanção baseada na retaliação ou na prática pelo ofendido 

de ato da mesma espécie da que o ofensor praticou contra 

ele, a Lex Talionis, em verdade, representou grande 

avanço, pois, da vingança privada, passou-se a algo que se 

pode chamar de justiça privada. Com a justiça privada, o 

tipo de pena ou sanção deixou de ser uma surpresa para 

seu destinatário, e não mais correspondia a todo e 

qualquer ato que o ofendido pretendesse; ao contrário, a 

punição do ofensor passou a sofrer os limites da extensão 

e da intensidade do dano causado. Obviamente, isso quer 

dizer que, se o dano fosse físico, a retaliação também o 

seria; por outro lado, fosse a ofensa apenas moral, não 

poderia ser de outra natureza o ato do ofendido contra o 

originário ofensor. 
Carlos B. I. Silva e Cynthia L. Costa. Evolução histórica da responsabilidade civil e 

efetivação dos direitos humanos. In: Renata F. de Barros e Paula Maria T. Lara 

(Orgs.). Direitos humanos: um debate contemporâneo. Raleigh, Carolina do Norte, 

EUA: Lulu Publishing, 2012, p. 69-70. Internet: <https://books.google.com.br> (com 

adaptações). 

  

Julgue o seguinte item com base nas ideias veiculadas no 

texto Evolução histórica da responsabilidade civil e 

efetivação dos direitos humanos. 

  

Para certos povos, os deuses ou os espíritos impunham 

castigos, por meio de fenômenos da natureza, aos homens 

que atentassem contra as leis da natureza. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 154: CESPE - AJ 

STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A história da responsabilidade civil entrelaça-se com a 

história da sanção. O homem primitivo atribuía (e algumas 

tribos indígenas ainda o fazem) a fenômenos da natureza 

caráter punitivo, cominado por espíritos ou deuses. Nas 

relações entre os homens, à ofensa correspondia a 

vingança privada, brutal e ilimitada, como se esta 

desfizesse a ofensa praticada. 

 

No período pré-romano da história ocidental, a sanção 

tinha fundamento religioso e pretensão de satisfação da 

divindade ofendida pela conduta do ofensor. Nesse 



 

 

período, surgiu a chamada Lei do Talião, do latim Lex 
Talionis — Lex significando lei e Talionis, tal qual ou igual. 

É de onde se extraiu a máxima “Olho por olho, dente por 

dente”, encontrada, inclusive, na Bíblia. 

 

Embora hoje possa parecer pouco razoável a ideia de 

sanção baseada na retaliação ou na prática pelo ofendido 

de ato da mesma espécie da que o ofensor praticou contra 

ele, a Lex Talionis, em verdade, representou grande 

avanço, pois, da vingança privada, passou-se a algo que se 

pode chamar de justiça privada. Com a justiça privada, o 

tipo de pena ou sanção deixou de ser uma surpresa para 

seu destinatário, e não mais correspondia a todo e 

qualquer ato que o ofendido pretendesse; ao contrário, a 

punição do ofensor passou a sofrer os limites da extensão 

e da intensidade do dano causado. Obviamente, isso quer 

dizer que, se o dano fosse físico, a retaliação também o 

seria; por outro lado, fosse a ofensa apenas moral, não 

poderia ser de outra natureza o ato do ofendido contra o 

originário ofensor. 
Carlos B. I. Silva e Cynthia L. Costa. Evolução histórica da responsabilidade civil e 

efetivação dos direitos humanos. In: Renata F. de Barros e Paula Maria T. Lara 

(Orgs.). Direitos humanos: um debate contemporâneo. Raleigh, Carolina do Norte, 

EUA: Lulu Publishing, 2012, p. 69-70. Internet: <https://books.google.com.br> (com 

adaptações). 

  

Julgue o seguinte item com base nas ideias veiculadas no 

texto Evolução histórica da responsabilidade civil e 

efetivação dos direitos humanos. 

  

A menção à Bíblia, no final do segundo parágrafo, reforça 

a defesa da Lei do Talião, a qual se encontra 

implicitamente presente no texto. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 155: CESPE - AJ 

STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A história da responsabilidade civil entrelaça-se com a 

história da sanção. O homem primitivo atribuía (e algumas 

tribos indígenas ainda o fazem) a fenômenos da natureza 

caráter punitivo, cominado por espíritos ou deuses. Nas 

relações entre os homens, à ofensa correspondia a 

vingança privada, brutal e ilimitada, como se esta 

desfizesse a ofensa praticada. 

 

No período pré-romano da história ocidental, a sanção 

tinha fundamento religioso e pretensão de satisfação da 

divindade ofendida pela conduta do ofensor. Nesse 

período, surgiu a chamada Lei do Talião, do latim Lex 
Talionis — Lex significando lei e Talionis, tal qual ou igual. 

É de onde se extraiu a máxima “Olho por olho, dente por 

dente”, encontrada, inclusive, na Bíblia. 

 

Embora hoje possa parecer pouco razoável a ideia de 

sanção baseada na retaliação ou na prática pelo ofendido 

de ato da mesma espécie da que o ofensor praticou contra 

ele, a Lex Talionis, em verdade, representou grande 

avanço, pois, da vingança privada, passou-se a algo que se 

pode chamar de justiça privada. Com a justiça privada, o 

tipo de pena ou sanção deixou de ser uma surpresa para 

seu destinatário, e não mais correspondia a todo e 

qualquer ato que o ofendido pretendesse; ao contrário, a 

punição do ofensor passou a sofrer os limites da extensão 

e da intensidade do dano causado. Obviamente, isso quer 

dizer que, se o dano fosse físico, a retaliação também o 

seria; por outro lado, fosse a ofensa apenas moral, não 

poderia ser de outra natureza o ato do ofendido contra o 

originário ofensor. 
Carlos B. I. Silva e Cynthia L. Costa. Evolução histórica da responsabilidade civil e 

efetivação dos direitos humanos. In: Renata F. de Barros e Paula Maria T. Lara 

(Orgs.). Direitos humanos: um debate contemporâneo. Raleigh, Carolina do Norte, 

EUA: Lulu Publishing, 2012, p. 69-70. Internet: <https://books.google.com.br> (com 

adaptações). 

  

Julgue o seguinte item com base nas ideias veiculadas no 

texto Evolução histórica da responsabilidade civil e 

efetivação dos direitos humanos. 

  

No mundo atual, a ideia de justiça privada prevalece nos 

países democráticos. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 156: VUNESP - Proc Jur (Suzano)/Pref 

Suzano/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A questão foi elaborada a partir do texto seguinte. 

 

Complexo de vira-lata 2.0 

 

Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata a 

inferioridade que o brasileiro voluntariamente se impõe 

perante o resto do mundo. Para o cronista, esse complexo 

teria sido superado com o título mundial de 1958. Isso ao 

menos entre as quatro linhas, onde construímos um 

futebol único e nos tornamos os maiores e os melhores. 

  

Tínhamos o patrimônio do futebol-arte, remédio para 

qualquer problema de autoestima. Mas sofremos um duro 

golpe narcísico com uma nova derrota em casa na última 

Copa. O “futebol-totem”, a verdade em torno da qual nos 

aglutinávamos reforçando uma identidade nacional, ruiu. 

Ainda somos os melhores? 

  

É como se andássemos carregando uma coroa oxidada. No 

íntimo ferido, a necessidade da autoafirmação, “somos os 

melhores”. Ao mesmo tempo, na superfície, a mágoa e o 

rancor ao nos afirmarmos profundamente inferiores. 

  

Aprisionados nessa conflituosa ambiguidade, inferiorizar 

o futebol brasileiro parece ser o mote das críticas e 

cobranças de boa parte da mídia. Carecendo de novas 

verdades, “profetas” anunciam caminhos, vendem 

verdades que pouco servem à evolução de nosso futebol. 

Aplaudem mais as medidas e o futebol de outros países, 

como se o autoelogio ou o reconhecimento do Brasil fosse 

uma espécie de tabu. 

  



 

 

É verdade que a globalização misturou estilos e fez o 

futebol crescer pelo mundo. Devemos ver o que de bom é 

produzido lá fora e descobrir como podemos aproveitar. 

Mas o aplauso ao outro, por vezes, não soa simplesmente 

como a admiração ao belo e ao sublime produzido no 

futebol. No fundo, para o narciso ferido, aponta para uma 

falta, como se a afirmação do outro fosse a sua própria 

negação. Retomamos, então, o “Narciso às avessas” de 

Nelson, que cospe na própria imagem, afirmando que aqui 

nada presta e que o que é produzido lá fora é o ideal. 

 

Falamos da ativação de um complexo que acaba por 

desvalorizar elementos tradicionalmente brasileiros, 

favorecendo uma paulatina descaracterização de nosso 

futebol. É de se perguntar: se Garrincha fizesse seu 

drible hoje, quão execrado pela mídia ele poderia ser pela 

falta de objetividade e menosprezo ao adversário? 

Críticas como essas possuem suas raízes em um modo 

europeu de se analisar o futebol. Estranhamos essas 

críticas — desrespeitosas, por sinal — a uma geração de 

jogadores brasileiros que fazem parte da maioria 

estrangeira no campeonato de clubes mais valorizados. 
 (Walter Feldman; Rogério Caboclo. www.folha.uol.com.br/opiniao/2015/09/1683161-

complexo-de-vira-lata-20.shtml. Adaptado) 

  

De acordo com os autores, 

 a)  a expressão “complexo de vira-lata” já não se aplica à 

sociedade brasileira, uma vez que o sentimento 

nacionalista foi incutido nos indivíduos desde a Copa de 

1958. 

 b)  a descaracterização do futebol nacional deveu-se a 

um progressivo retorno de um sentimento de 

inferioridade, que levou o brasileiro a migrar para o 

futebol europeu. 

 c)  o futebol brasileiro enfrenta uma nova fase do 

complexo de inferioridade, estimulada pela mídia, que 

exalta o modelo de jogar europeu em detrimento do estilo 

nacional. 

 d)  a derrota em casa na última Copa ocasionou um 

retorno do “complexo de vira-lata” ao futebol brasileiro, a 

despeito do apoio e do estímulo da mídia esportiva. 

 e)  o futuro do futebol brasileiro depende da retomada 

da autoestima, e isso deve decorrer da supressão da 

influência do futebol estrangeiro, conquanto se esteja em 

um meio globalizado. 

  

Questão 157: FGV - Cont (Niterói)/Pref Niterói/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A locomotiva desacelera 

 

Desde a virada do século, a China cumpre o papel de 

locomotiva da economia mundial. Agora, porém, a 

locomotiva desacelera, talvez bruscamente, encerrando 

um longo ciclo que se caracterizou pelo boom das 

commodities e, ainda, por uma expansão acelerada das 

chamadas “economias emergentes”. Descortina-se uma 

nova paisagem econômica e geopolítica. 

 

Sob o impacto da desaceleração chinesa, os “emergentes” 

enfrentam baixas taxas de crescimento ou, como nos 

casos extremos da Rússia e do Brasil, profundas 

recessões. Ao mesmo tempo, os fluxos de investimentos 

estrangeiros mudam de direção, trocando os “emergentes” 

pelos Estados Unidos. No longo “ciclo das commodities”, 

desenvolveu-se a tese de que os Brics constituiriam um 

polo econômico e político capaz de contrabalançar o poder 

dos Estados Unidos. Tal tese é uma vítima ilustre da 

transição global que está em curso. 
 (Mundo, outubro de 2015) 

  

O texto e o comentário do jornal se localizam no terreno 

do: 

 a)  econômico e político; 

 b)  político e social; 

 c)  social e religioso; 

 d)  religioso e moral; 

 e)  moral e econômico. 

  

Questão 158: FGV - Fisc Post (Niterói)/Pref 

Niterói/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Mandamentos do consumismo I 

 

A publicidade cerca-nos de todos os lados - na TV, nas 

ruas, nas revistas e nos jornais – e força-nos a ser mais 

consumidores que cidadãos. Hoje, tudo se reduz a uma 

questão de marketing. Uma empresa de alimentos 

geneticamente modificados pode comprometer a saúde de 

milhões de pessoas. Não tem a menor importância, se uma 

boa máquina publicitária for capaz de tornar a sua marca 

bem aceita entre os consumidores. Isso vale também para 

o refrigerante que descalcifica os ossos, corrói os dentes, 

engorda e cria dependência. Ao bebê-lo, um bando de 

jovens exultantes sugere que, no líquido borbulhante, 

encontra-se o elixir da suprema felicidade. 

 

A sociedade de consumo é religiosa às avessas. Quase não 

há clipe publicitário que deixe de valorizar um dos sete 

pecados capitais: soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, 

gula e luxúria. Capital significa cabeça. Ensina meu 

confrade Tomás de Aquino (1225-1274) que são capitais 

os pecados que nos fazem perder a cabeça e dos quais 

derivam inúmeros males. 

 

A soberba faz-se presente na publicidade que exalta o 

ego, como o feliz proprietário de um carro de linhas 

arrojadas ou um portador de cartão de crédito que 

funciona como a chave capaz de abrir todas as portas do 

desejo. A inveja faz as crianças disputarem qual de suas 

famílias tem o melhor veículo. A ira caracteriza o nipônico 

quebrando o televisor por não ter adquirido algo de 

melhor qualidade. A preguiça está a um passo dessas 

sandálias que convidam a um passeio de lancha ou abrem 

as portas da fama com direito a uma confortável casa com 

piscina. A avareza reina em todas as poupanças e no 

estímulo aos prêmios de carnês. A gula, nos produtos 

alimentícios e nas lanchonetes que oferecem muito 

colesterol em sanduíches piramidais. A luxúria, na 



 

 

associação entre a mercadoria e as fantasias eróticas: a 

cerveja espumante identificada com mulheres que exibem 

seus corpos em reduzidos biquínis. 

 (Frei Betto, 08/05/2011) 

  

O segmento publicitário abaixo que apela para uma 

qualidade e não para um dos pecados capitais, citados no 

texto, é: 

 a)  “Compre Peugeot! É mais francês!” 

 b)  “Use Armani e olhe os outros de cima para baixo!” 

 c)  “Seja sexy! Use cuecas Dim!” 

 d)  “Faça como seu vizinho esperto: tenha um Duster!” 

 e)  “Mantenha-se saudável: coma no McDonalds!” 

  

Questão 159: FGV - Fisc Post (Niterói)/Pref 

Niterói/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Mandamentos do consumismo I 

 

A publicidade cerca-nos de todos os lados - na TV, nas 

ruas, nas revistas e nos jornais – e força-nos a ser mais 

consumidores que cidadãos. Hoje, tudo se reduz a uma 

questão de marketing. Uma empresa de alimentos 

geneticamente modificados pode comprometer a saúde de 

milhões de pessoas. Não tem a menor importância, se uma 

boa máquina publicitária for capaz de tornar a sua marca 

bem aceita entre os consumidores. Isso vale também para 

o refrigerante que descalcifica os ossos, corrói os dentes, 

engorda e cria dependência. Ao bebê-lo, um bando de 

jovens exultantes sugere que, no líquido borbulhante, 

encontra-se o elixir da suprema felicidade. 

 

A sociedade de consumo é religiosa às avessas. Quase não 

há clipe publicitário que deixe de valorizar um dos sete 

pecados capitais: soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, 

gula e luxúria. Capital significa cabeça. Ensina meu 

confrade Tomás de Aquino (1225-1274) que são capitais 

os pecados que nos fazem perder a cabeça e dos quais 

derivam inúmeros males. 

 

A soberba faz-se presente na publicidade que exalta o 

ego, como o feliz proprietário de um carro de linhas 

arrojadas ou um portador de cartão de crédito que 

funciona como a chave capaz de abrir todas as portas do 

desejo. A inveja faz as crianças disputarem qual de suas 

famílias tem o melhor veículo. A ira caracteriza o nipônico 

quebrando o televisor por não ter adquirido algo de 

melhor qualidade. A preguiça está a um passo dessas 

sandálias que convidam a um passeio de lancha ou abrem 

as portas da fama com direito a uma confortável casa com 

piscina. A avareza reina em todas as poupanças e no 

estímulo aos prêmios de carnês. A gula, nos produtos 

alimentícios e nas lanchonetes que oferecem muito 

colesterol em sanduíches piramidais. A luxúria, na 

associação entre a mercadoria e as fantasias eróticas: a 

cerveja espumante identificada com mulheres que exibem 

seus corpos em reduzidos biquínis. 
(Frei Betto, 08/05/2011) 

   

Um fabricante de açúcar refinado, hoje considerado 

produto prejudicial à saúde, escreve, em seus pequenos 

sacos de açúcar usados em restaurantes, frases como Ria 
mais, Abrace seus amigos etc. Vemos que, nesse caso, o 

publicitário: 

 a)  apela para a gula na valorização de seu produto; 

 b)  valoriza o seu produto através do paladar; 

 c)  deseja agregar a seu produto sensações felizes; 

 d)  desvia o tema do produto para a embalagem; 

 e)  desvaloriza o produto em busca de honestidade. 

  

Questão 160: CESPE - Adm (MPOG)/MPOG/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

As mudanças políticas, sociais e culturais, nos últimos 

vinte anos, fizeram-se sentir no âmbito do direito 

administrativo e, mais especificamente, na forma de 

administrar a coisa pública. Diante dessa nova realidade, 

para atender às necessidades fundamentais da sociedade 

de forma eficaz e com o menor custo possível, a 

administração pública precisou aperfeiçoar sua atuação, 

afastando-se da administração burocrática e adotando 

uma administração gerencial. 

 

A antiga forma de administrar empregada pela 

administração pública calcava-se essencialmente em uma 

gestão eivada de processos burocráticos, criados para 

evitar desvios de recursos públicos, o que a tornava pouco 

ágil, pouco econômica e ineficiente. A nova administração 

gerencial tende a simplificar a atividade do gestor público 

sem afastá-lo, porém, da legalidade absoluta, uma vez que 

dispõe de valores públicos que devem ser bem empregados 

para garantir que os direitos fundamentais dos cidadãos 

sejam atendidos. 

  

Assim, implementou-se a administração gerencial e, para 

isso, foi necessário que os agentes públicos mudassem 

suas posturas e se adequassem para desenvolver a nova 

gestão pública. O novo gestor público precisou lançar mão 

de técnicas de gestão utilizadas pela iniciativa privada e 

verificou, ainda, que era necessário o acompanhamento 

constante da execução das atividades propostas, para que 

efetivamente se chegasse a uma gestão eficiente, uma 

gestão por resultados. 

  

Para levar a cabo o novo modelo de gestão pública, será 

preciso adotar novas tecnologias e promover condições de 

trabalho adequadas, assim como mudanças culturais, 

desenvolvimento pessoal dos agentes públicos, 

planejamento de ações e controle de resultados. 
Maria Denise Abeijon Pereira Gonçalves. A gestão pública adaptada ao novo 

paradigma da eficiência. Internet: <www.egov.ufsc.br> (com adaptações). 

 

De acordo com as ideias do texto A gestão pública 

adaptada ao novo paradigma da eficiência, 

 

há relação de causa e efeito entre as transformações 

políticas, sociais e culturais e as mudanças ocorridas no 

âmbito da administração pública. 

 Certo  



 

 

 Errado  

  

Questão 161: CESPE - Adm (MPOG)/MPOG/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

As mudanças políticas, sociais e culturais, nos últimos 

vinte anos, fizeram-se sentir no âmbito do direito 

administrativo e, mais especificamente, na forma de 

administrar a coisa pública. Diante dessa nova realidade, 

para atender às necessidades fundamentais da sociedade 

de forma eficaz e com o menor custo possível, a 

administração pública precisou aperfeiçoar sua atuação, 

afastando-se da administração burocrática e adotando 

uma administração gerencial. 

 

A antiga forma de administrar empregada pela 

administração pública calcava-se essencialmente em uma 

gestão eivada de processos burocráticos, criados para 

evitar desvios de recursos públicos, o que a tornava pouco 

ágil, pouco econômica e ineficiente. A nova administração 

gerencial tende a simplificar a atividade do gestor público 

sem afastá-lo, porém, da legalidade absoluta, uma vez que 

dispõe de valores públicos que devem ser bem empregados 

para garantir que os direitos fundamentais dos cidadãos 

sejam atendidos. 

  

Assim, implementou-se a administração gerencial e, para 

isso, foi necessário que os agentes públicos mudassem 

suas posturas e se adequassem para desenvolver a nova 

gestão pública. O novo gestor público precisou lançar mão 

de técnicas de gestão utilizadas pela iniciativa privada e 

verificou, ainda, que era necessário o acompanhamento 

constante da execução das atividades propostas, para que 

efetivamente se chegasse a uma gestão eficiente, uma 

gestão por resultados. 

  

Para levar a cabo o novo modelo de gestão pública, será 

preciso adotar novas tecnologias e promover condições de 

trabalho adequadas, assim como mudanças culturais, 

desenvolvimento pessoal dos agentes públicos, 

planejamento de ações e controle de resultados. 
Maria Denise Abeijon Pereira Gonçalves. A gestão pública adaptada ao novo 

paradigma da eficiência. Internet: <www.egov.ufsc.br> (com adaptações). 

 

De acordo com as ideias do texto A gestão pública 

adaptada ao novo paradigma da eficiência, 

  

a concepção de administração gerencial apresenta 

aspectos positivos e negativos: por um lado, abre espaço 

para a desburocratização dos processos e, por outro, pode 

provocar o desrespeito à legalidade no atendimento das 

demandas da população pelo gestor estatal. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 162: CESPE - Adm (MPOG)/MPOG/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

As mudanças políticas, sociais e culturais, nos últimos 

vinte anos, fizeram-se sentir no âmbito do direito 

administrativo e, mais especificamente, na forma de 

administrar a coisa pública. Diante dessa nova realidade, 

para atender às necessidades fundamentais da sociedade 

de forma eficaz e com o menor custo possível, a 

administração pública precisou aperfeiçoar sua atuação, 

afastando-se da administração burocrática e adotando 

uma administração gerencial. 

 

A antiga forma de administrar empregada pela 

administração pública calcava-se essencialmente em uma 

gestão eivada de processos burocráticos, criados para 

evitar desvios de recursos públicos, o que a tornava pouco 

ágil, pouco econômica e ineficiente. A nova administração 

gerencial tende a simplificar a atividade do gestor público 

sem afastá-lo, porém, da legalidade absoluta, uma vez que 

dispõe de valores públicos que devem ser bem empregados 

para garantir que os direitos fundamentais dos cidadãos 

sejam atendidos. 

  

Assim, implementou-se a administração gerencial e, para 

isso, foi necessário que os agentes públicos mudassem 

suas posturas e se adequassem para desenvolver a nova 

gestão pública. O novo gestor público precisou lançar mão 

de técnicas de gestão utilizadas pela iniciativa privada e 

verificou, ainda, que era necessário o acompanhamento 

constante da execução das atividades propostas, para que 

efetivamente se chegasse a uma gestão eficiente, uma 

gestão por resultados. 

  

Para levar a cabo o novo modelo de gestão pública, será 

preciso adotar novas tecnologias e promover condições de 

trabalho adequadas, assim como mudanças culturais, 

desenvolvimento pessoal dos agentes públicos, 

planejamento de ações e controle de resultados. 
Maria Denise Abeijon Pereira Gonçalves. A gestão pública adaptada ao novo 

paradigma da eficiência. Internet: <www.egov.ufsc.br> (com adaptações). 

 

De acordo com as ideias do texto A gestão pública 

adaptada ao novo paradigma da eficiência, 

  

o conceito de gestão pública eficiente relaciona-se ao 

emprego de técnicas de administração consagradas pelas 

empresas do setor privado e ao controle constante dos 

processos e dos resultados. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 163: VUNESP - Ana (SP)/Pref SP/Informações, 

Cultura e Desporto/Biblioteconomia/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia a tira para responder à questão. 

  



 

 

 
 (Dik Browne. Hagar, o Horrível. Folha de S.Paulo, 27.09.2015) 

 

A fala da mulher permite inferir que, ao treinar o cão, ela 

pretendeu 

 a) manter-se submissa ao marido. 

 b) reproduzir as ordens do marido. 

 c) contestar a autoridade do marido. 

 d) mostrar-se preocupada com o marido. 

 e) tornar-se superior ao marido. 

  

Questão 164: FCC - ODP (DPE SP)/DPE SP/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão considere o texto 

abaixo. 

 

“A metamorfose”, de Kafka, faz 100 anos ignorado na 

República Tcheca 

 

Apesar de Franz Kafka ser o autor tcheco mais conhecido 
do século 20 e um dos ícones turísticos de sua cidade 
natal, a capital Praga, o centenário da publicação de sua 
obra mais famosa, “A metamorfose”, tem pouca 
repercussão na República Tcheca, onde o escritor nunca 
foi muito popular. 
 

Foi em 1915 que o texto apareceu publicado em alemão, o 
idioma no qual escrevia Kafka, por editores alemães. “A 
metamorfose” é o assustador relato de Gregor Samsa, um 
viajante de negócios que certa manhã acorda 
transformado em uma barata gigante. Os estudiosos de 
Kafka interpretaram essa transformação como uma 
metáfora sobre o peso insuportável da responsabilidade. 
A diretora da Sociedade Franz Kafka de Praga, Marketa 
Malisova, chancela essa interpretação da obra. “Kafka a 
escreveu sob a influência de todas as circunstâncias que 
lhe afetavam”, comentou Malisova. 
 

Apesar de seu sucesso mundial, primeiro nos Estados 

Unidos na década de 1940 e depois da Segunda Guerra 
Mundial na Europa Ocidental, em seu país natal quase não 
se conhece ou se lê a obra de Kafka. “A Metamorfose”, 
por exemplo, teve de esperar até 1929 para ser traduzida 
ao tcheco, o idioma oficial da então Tchecoslováquia. 
 

Kafka nunca foi profeta em sua terra. Seu biógrafo 
tcheco, o filólogo Josef Cermak, lembra que suas 
primeiras traduções foram realizadas por intelectuais de 
tendência anarquista, o que criou a ideia de que era um 
autor revolucionário. Após a guerra e a instauração da 
ditadura comunista, mudou o regime e a produção de 
Kafka esteve proibida por ser considerado um autor 
“reacionário”, destacou Cermak. 
 

Em 1990, quando foi derrubado o sistema socialista, se 
estabeleceu a Sociedade Franz Kafka de Praga, com o 
explícito objetivo de reviver a tradição cosmopolita que 
tornou possível o fenômeno da literatura germânico-
praguense do qual surgiu Kafka. No entanto, 25 anos mais 
tarde, muito poucos tchecos leem as obras de Kafka, em 
parte porque seus textos têm fama de serem difíceis de 
se entender em tcheco, reconheceu Malisova. 

 
(Adaptado de: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/10/metamorfose-de-kafka-
faz-100-anos-ignorado-na-republica-tcheca.html) 

  

De acordo com o texto, a obra de Kafka não foi bem 

recebida na antiga Tchecoslováquia, por várias razões, 

entre as quais está o fato de 

 a) suas ideias reproduzirem a influência do regime 

capitalista em vigor nos Estados Unidos e na Europa 

Ocidental. 

 b) suas traduções terem sido feitas por intelectuais 

cujas opções políticas iam de encontro às dos 

governantes. 

 c) seus textos revolucionários apresentarem uma crítica 

direta aos oposicionistas da ditadura comunista tcheca. 

 d) seu discurso reproduzir os ideais de grupos 

anarquistas alemães que eram considerados retrógrados. 

 e) seus livros terem sido escritos em uma língua difícil de 

ser compreendida até pelos especialistas. 

  

Questão 165: FCC - ODP (DPE SP)/DPE SP/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o poema 

abaixo. 

 

Metamorfose dois 

 

8 de agosto, dia dos pais 

 

quando lhe veio à lembrança  
que bicho é pai de bicho 
o pai de gregório samsa* 
juntou-se ao filho no lixo 

 

(PAES, José Paulo. Calendário perplexo. In: Poesia 
completa. São Paulo, 



 

 

Companhia das Letras, 2008, p. 270) *Gregor Samsa, 
protagonista de “A metamorfose”. 
  

A atitude do pai é coerente com a ideia de que o 

 a) filho deve ter virtudes que sobrepujam as qualidades 

do pai. 

 b) pai deve eximir-se de suas responsabilidades para com 

o filho. 

 c) filho deve prestar obediência ao pai em quaisquer 

circunstâncias. 

 d) pai e o filho devem partilhar de uma condição análoga. 

 e) pai deve manter-se impassível diante dos fracassos do 

filho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Questão 166: FCC - ODP (DPE SP)/DPE SP/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Observe o cartum abaixo. 

 
  
(Pancho. www.gazetadopovo.com.br/opiniao/charges/pancho/?offset=8 14/05/2015) 

  

 

Considerando-se a relação entre imagem e texto verbal, 

conclui-se acertadamente que a grafia tortuosa do termo 

corretos 

 a) gera excitação na personagem, que se entusiasma ao 

encontrar produtos frescos. 

 b) é responsável pelo humor do cartum, pois destaca a 

ortografia incorreta das palavras. 

 c) desperta, na personagem, dúvidas quando à veracidade 

da mensagem do cartaz. 

 d) destaca a boa aparência dos produtos ofertados, 

comparando-os com os convencionais. 

 e) causa frustração na personagem, que sabe que os 

produtos ecológicos são mais caros. 

  

Questão 167: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

A fama de Auguste Saint-Hilaire não teve a projeção da 

de seu irmão Geoffroy, o continuador de Lamarck; o seu 
nome não figura, como o do outro, em todas as 
enciclopédias. Para nós, entretanto, a memória que 
importa, a que nos deve ser sobremodo cara é a do irmão 
menos ilustre. Nenhum estrangeiro deixou entre nós 
lembrança mais simpática. 
 

Roquete Pinto narra o encantado interesse com que na 
fazenda dos seus avós devorava, adolescente, as páginas 
das Viagens. “Os livros de Auguste Saint-Hilaire”, diz ele, 
“leem-se aos quinze anos como se fossem romances de 
aventuras, tão pitorescos são os aspectos e a linguagem 
que neles se encontram.” E assinala o grande carinho, a 
bondade, a tão justa medida no louvor e na crítica das 
nossas coisas. 
 

Essa obra formidável do sábio francês representa seis 
anos de viagens pelo nosso interior através de regiões 
muitas vezes inóspitas. Pelo desconforto dos nossos dias, 
apesar das estradas de ferro e do automóvel, podemos 
avaliar as dificuldades e fadigas de uma jornada a Goiás 
em 1816. Em dezembro de 1816 Saint-Hilaire partiu para 
Minas, que atravessou de sul a norte, furando depois até 
Boa Vista, então capital de Goiás. 
 

Três vezes voltou Saint-Hilaire ao interior do Brasil: em 
1818 ao Espírito Santo, onde percorreu as regiões 
malafamadas do rio Doce; em 1819 através de São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina, até a Cisplatina; finalmente em 
1822 a São Paulo por uma larga digressão ao sul de Minas. 
Ao todo 2.500 léguas! 
 

Por tudo isso, por tantos trabalhos, por tanta abnegação, 
tão lúcido afeto e simpatia, e para diferenciá-lo do irmão, 
mais mundialmente glorioso, podemos chamar Auguste 
Saint-Hilaire o “nosso” Saint-Hilaire. 
 

Escrevia sem sombra de ênfase nem pedantismo. A 
propósito de suas Lições de morfologia vegetal, escreveu 
Payer, citado pelo sr. Tobias Monteiro: “Um dos 
característicos da obra de Saint-Hilaire é ser exposta 
com tanta clareza e simplicidade que a profundeza do 
julgamento parece apenas bom senso”. 
 

Precisamos ler muitos homens como Auguste Saint- 
Hilaire. 
(Adaptado de: BANDEIRA, Manuel. O “nosso” Saint-Hilaire. Crônicas da província do 
Brasil. 2.ed. São Paulo: Cosac Naify, 2006, p.199-202) 

  

  

De acordo com o texto, 

 a) a grande importância de Auguste Saint-Hilaire para os 

brasileiros vincula-se ao fato de ter sido um estrangeiro 

que se esforçou enormemente para conhecer o Brasil e 

poder assim avaliá-lo com justeza. 

 b) Auguste Saint-Hilaire deve ser lembrado por suas 

qualidades pessoais, como a simpatia e a bondade, já que 

do ponto de vista científico a sua obra é bem menos 

consistente do que a do irmão Geoffroy. 



 

 

 c) a pouca valorização da obra de Auguste Saint- Hilaire 

advém do fato de que seus livros, a despeito do caráter 

científico, são lidos com alguma frequência como 

pitorescos romances de aventura. 

 d) Auguste Saint-Hilaire sempre demonstrou grande 

simpatia pelo Brasil, mas não deixou de criticar 

asperamente as condições de nossas estradas e o que 

havia de inóspito em muitas regiões que teve de 

atravessar. 

 e) há uma grande injustiça no fato de nem todas as 

enciclopédias mencionarem o nome de Auguste Saint-

Hilaire, quando nunca deixam de mencionar o nome de seu 

irmão Geoffroy, que é muito menos importante do que ele. 

  

 

 

 

Questão 168: FCC - TJ TRE AP/TRE 

AP/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

A primeira toca de preguiças gigantes da região 
amazônica, extintas há milhares de anos na América do 
Sul, foi descoberta no último mês por pesquisadores do 
Serviço Geológico do Brasil. A caverna já era conhecida 
por moradores da região, mas não havia sido classificada 
como paleotoca, ou seja, cavada por animais extintos. 
 

De acordo com o geólogo Amilcar Adamy, responsável pela 
descoberta, a paleotoca existe há pelo menos 10 mil anos 
e tem no mínimo 100 metros de extensão. A toca tem 
marcas de garra que indicam que foi escavada por 
espécies de grande porte. “Não temos na fauna atual da 
região nenhum animal capaz desse tipo de escavação”, 
explica. 
 

A primeira visita dos geólogos ao local foi em 2010. 
Segundo Adamy, desde o primeiro momento a estrutura 
da toca despertou o interesse dos pesquisadores pelo 
formato circular e semicircular de grandes dimensões, 
pelos numerosos túneis interligados e por conter uma 
extensão indefinida, mas faltavam informações para 
classificar a caverna. “É possível ficar em pé lá dentro e 
circular livremente, somente em algumas partes é preciso 
se abaixar para passar”, destaca. 
 

Serão feitos estudos complementares na região para 
buscar novas tocas, além de detalhar a paleotoca 
descoberta e determinar sua extensão total. Também 
serão feitas escavações de pequeno porte em busca de 
fósseis dos antigos moradores do local. Segundo Adamy, 
ainda não há previsão de data para a abertura da caverna 
à visitação. 
(Adaptado de: www.correiobraziliense.com.br. Acessado em 6/10/15) 

  

Depreende-se corretamente do texto: 

 a) Mesmo antes da chegada de geólogos, os moradores 

locais já sabiam que a caverna havia sido cavada por 

preguiças extintas. 

 b) Com o avanço nas pesquisas, já foi possível especificar 

as medidas dos animais responsáveis pela escavação da 

toca. 

 c) Por faltarem informações para classificar a caverna, 

houve atraso nas escavações dos fósseis. 

 d) O termo “paleotoca” designa um tipo de cavidade com 

indícios de ter sido construída por animais que já não 

existem. 

 e) A primeira hipótese levantada por geólogos em 2010 

era a de que animais existentes na fauna local teriam 

escavado a paleotoca. 

  

 

Questão 169: CESPE - TJ TRE MT/TRE 

MT/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão 

 

Um dos principais objetos de análise da ciência política é o 

grau em que os regimes democráticos contemporâneos se 

aproximam mais ou menos dos modelos de democracia, 

que, entre outras características, supõem a participação 

informada e atenta dos cidadãos na escolha dos seus 

governantes. Um país é considerado mais democrático se 

os representados têm condições de acompanhar e 

fiscalizar o trabalho de seus representantes, para avaliá-

los e responsabilizá-los por suas ações ou omissões no 

governo. Assim, no processo eleitoral seguinte, podem 

reconduzi-los ou afastá-los do poder, recompensando os 

“bons” governantes com a reeleição e punindo os 

considerados “maus” políticos com a perda de seus 

mandatos. 

 

Sabe-se que esse processo de accountability vertical, o 

controle dos eleitores sobre os eleitos, depende de uma 

série de fatores, entre os quais estão, de um lado, os 

arranjos institucionais vigentes, que favorecem ou 

dificultam a manifestação e a expressão da vontade da 

maioria dos cidadãos na constituição dos governos e, de 

outro, a capacidade dos eleitores de se informar e de 

acompanhar a atuação dos representantes para decidir o 

voto na eleição seguinte. 
Mônica Mata Machado de Castro e Felipe Nunes. Candidatos corruptos são  
punidos? Accountability na eleição brasileira de 2006. In: Opinião Pública, vol. 20, 

n.º 1, Campinas, jan.-abr./2014. Internet: < www . scielo . br > (com adaptações) . 

  

Com base nas ideias do texto, assinale a opção correta. 

 a) Nos estudos da ciência política, defende-se a 

manifestação e a expressão da vontade da maioria dos 

cidadãos na constituição dos governos. 

 b) Os arranjos institucionais vigentes determinam a 

capacidade dos eleitores de se informar e de acompanhar 

a atuação dos representantes. 

 c) Os governantes considerados “bons” são aqueles que 

defendem a participação informada e atenta dos cidadãos 

na escolha dos seus representantes. 

 d) Infere-se do emprego da expressão “accountability 



 

 

vertical” (l.7) que há uma relação hierárquica entre eleitos 

e eleitores. 

 e) Um país é considerado democrático se seus cidadãos 

acompanham e fiscalizam o trabalho de seus 

representantes. 

  

Questão 170: CESPE - TJ TRE MT/TRE 

MT/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão 

 

A realização de eleições periódicas, gerais, livres, iguais e 

secretas é um elemento-chave do processo democrático. 

No fundo, as eleições são o mecanismo por meio do qual o 

povo soberano legitima o exercício do Poder Legislativo e 

— direta ou indiretamente — do Poder Executivo para um 

tempo determinado. No entanto, essa legitimação em um 

regime democrático não é absoluta, devendo os dirigentes 

prestar contas perante o eleitorado sobre o trabalho 

desenvolvido. 

 

Em uma definição famosa, o acadêmico norte-americano 

Robert Dahl estabeleceu oito critérios formais mínimos 

para caracterizar um sistema como democrático, dentre 

os quais cinco fazem referência direta à realização de 

eleições, nomeadamente: o direito de voto, a elegibilidade, 

o direito à concorrência política na busca de apoio e votos, 

as eleições livres e justas e, por fim, a sujeição das 

decisões políticas aos resultados de eleições e de outras 

formas de articulação de preferências. Esse conjunto de 

critérios, que forma a definição chamada “minimalista” da 

democracia e que serve basicamente para distinguir os 

regimes democráticos dos autocráticos, demonstra 

amplamente a importância desses elementos nas 

democracias modernas. 

 

Essa definição, porém, é criticada muitas vezes por focar 

unicamente os aspectos formais e procedurais da 

democracia. Em sua formulação, ignoram-se aspectos 

importantes do processo político e do contexto social 

real. Obviamente, então, a democracia não pode ser 

limitada ao aspecto eleitoral, sendo necessários outros 

elementos, tais como a existência de um Estado de direito 

e de um sistema judicial independente, a existência de 

uma sociedade política responsável e organizada 

democraticamente e de uma sociedade civil ativa, que 

participa de várias formas na articulação da vontade 

política dos cidadãos. Uma visão eleitoralista ou 

meramente técnica da democracia não faz jus ao sistema 

democrático e certamente não resolverá os problemas 

cada vez mais complexos das nossas sociedades. 

 Sabine Charlotte Fandrych. Sistemas e Processos Eleitorais – funções,  

implicações e experiências. Luanda: Universidade Católica de Angola, 2002. Internet: 
<http://library.fes.de> (com adaptações). 

  

A partir das ideias veiculadas no texto, é correto afirmar 

que 

 a) a legitimação do exercício do Poder Legislativo e do 

Poder Executivo ocorre a partir da prestação de contas 

dos dirigentes perante o eleitorado sobre o trabalho 

desenvolvido. 

 b) não se realizam eleições periodicamente em países 

cujo regime seja autocrático. 

 c) a realização de eleições é critério fundamental e 

suficiente para que se caracterize um sistema como 

democrático. 

 d) o conjunto de critérios formais estabelecido por 

Robert Dahl não é adequado e não dever ser usado, 

portanto, para caracterizar um sistema democrático. 

 e) uma sociedade política responsável e organizada 

democraticamente e uma sociedade civil ativa devem 

estar presentes para que um sistema seja democrático. 

  

Questão 171: CESPE - Ass Jur (TCE-RN)/TCE-

RN/Técnico de Informática/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

 
  
Internet: <http://epoca.globo.com> (com adaptações). 

  

Com base nos dados do gráfico Evolução das finanças de 

Mossoró (RN), que mostra, de forma resumida, a evolução 

das finanças dessa cidade no período de 2009 a 2014, 

julgue o item subsequente. Nesse sentido, considere que 

as siglas RT e DT, sempre que empregadas, se referem a 

receita total e despesa total, respectivamente. 

  

O montante das DTs da cidade de Mossoró no período de 

2009 a 2011 suplantou o montante das suas RTs nesse 

período. 

 Certo  

 Errado  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 172: CESPE - Ass Jur (TCE-RN)/TCE-

RN/Técnico de Informática/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

 
  
Internet: <http://epoca.globo.com> (com adaptações). 

  

Com base nos dados do gráfico Evolução das finanças de 

Mossoró (RN), que mostra, de forma resumida, a evolução 

das finanças dessa cidade no período de 2009 a 2014, 

julgue o item subsequente. Nesse sentido, considere que 

as siglas RT e DT, sempre que empregadas, se referem a 

receita total e despesa total,respectivamente. 

  

Seria gramaticalmente correto e estaria em consonância 

com os dados do gráfico afirmar que, no período 

considerado, as finanças da cidade de Mossoró 

caracterizaram-se por um aumento progressivo anual 

tanto das RTs bem como das DTs. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 173: CESPE - Ass Jur (TCE-RN)/TCE-

RN/Técnico de Informática/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Os primeiros vestígios de atividade contábil foram 

encontrados na Mesopotâmia, por volta de 4.000 a.C. 

Inicialmente, eram utilizadas fichas de barro para 

representar a circulação de bens, logo substituídas por 

tábuas gravadas com a escrita cuneiforme. Portanto, os 

registros contábeis não só antecederam o aparecimento 

da escrita como subsidiaram seu  surgimento e sua 

evolução. Embora a fiscalização de contas conste de 

registros mais antigos, prática já exercida por escribas 

egípcios durante o reinado do faraó Menés I, foi na  

Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal 

de contas, formado por dez tesoureiros, guardiões da 

administração pública. Contudo, somente em Roma, a  

contabilidade atingiu sua mais alta expressão com a 

sistematização de mecanismos de controle que, por 

gozarem de estatuto jurídico preeminente, influenciaram 

todo o Ocidente  e as civilizações modernas. 

  
Cristina Britto. Uma breve história do controle.Salvador: 
P55 edições, 2015, p. 15. Internet: 
<www.tce.ba.gov.br> (com adaptações). 
  

Considerando as estruturas linguísticas e os sentidos do 

texto Uma breve história do controle, julgue o próximo 

item. 

  

Os registros contábeis precedem historicamente o 

surgimento da escrita e também são essenciais para o 

entendimento e a evolução dos sistemas de escrita. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 174: CESPE - Ass Jur (TCE-RN)/TCE-

RN/Técnico de Informática/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Os primeiros vestígios de atividade contábil foram 

encontrados na Mesopotâmia, por volta de 4.000 a.C. 

Inicialmente, eram utilizadas fichas de barro para 

representar  a circulação de bens, logo substituídas por 

tábuas gravadas com a escrita cuneiforme. Portanto, os 

registros contábeis não só antecederam o aparecimento 

da escrita como subsidiaram seu surgimento e sua 

evolução. Embora a fiscalização de contas conste de 

registros mais antigos, prática já exercida por escribas 

egípcios durante o reinado do faraó Menés I, foi na  

Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal 

de contas, formado por dez tesoureiros, guardiões da 

administração pública. Contudo, somente em Roma, a  

contabilidade atingiu sua mais alta expressão com a 

sistematização de mecanismos de controle que, por 

gozarem de estatuto jurídico preeminente, influenciaram 

todo o Ocidente e as civilizações modernas. 
Cristina Britto. Uma breve história do controle.Salvador: P55 edições, 2015, p. 15. 
Internet: 
<www.tce.ba.gov.br> (com adaptações). 

  

Considerando as estruturas linguísticas e os sentidos do 

texto Uma breve história do controle, julgue o próximos 

item. 

  

O texto descreve a evolução da atividade contábil, 

ressaltando o papel que cada civilização do mundo antigo 

desempenhou nessa história de evolução. 

 Certo  

 Errado  

  



 

 

 

 

 

 

 

Questão 175: IBFC - Tec 

(HMDCC)/HMDCC/Administração/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto I 

 

Nem anjo nem demônio 

 

Desde que a TV surgiu, nos anos 40, fala-se do seu poder 

de causar dependência. Os educadores dos anos 60 

bradaram palavras acusando-a de “chupeta eletrônica”. Os 

militantes políticos creditavam a ela a alienação dos povos. 

Era um demônio que precisava ser destruído. Continuou a 

existir, e quem cresceu vendo desenhos animados, 

enlatados americanos e novelas globais não foi mais 

imbecilizado – ao menos não por esse motivo. Ponto para a 

televisão, que provou também ser informativa, educativa e 

(por que não?) um ótimo entretenimento. Com exceção da 

qualidade da programação dos canais abertos, tudo 

melhorou. Mas começaram as preocupações em relação aos 

telespectadores que não conseguem dormir sem o barulho 

eletrônico ao fundo. Ou aos que deixam de ler, sair com 

amigos e até de namorar para dedicar todo o tempo livre a 

ela, ainda que seja pulando de um programa para o outro. 

“Nada nem ninguém me faz sair da frente da TV quando 

volto do trabalho”, afirma a administradora de empresa 

Vânia Sganzerla. 

 

Muitos telespectadores assumem esse comportamento. 

Tanto que um grupo de estudiosos da Universidade de 

Rutgers, nos Estados Unidos, por meio de experimentos e 

pesquisas, concluiu que a velha história do vício na TV não 

é só uma metáfora. “Todo comportamento compulsivo ao 

qual a pessoa se apega para buscar alívio, se fugir do 

controle, pode ser caracterizado como dependência”, 

explica Robert Kubey, diretor do Centro de Estudos da 

Mídia da Universidade de Rutgers. 

 

Os efeitos da televisão sobre o sono variam muito. 

“Quando tenho um dia estressante, agitado, não durmo 

sem ela”, comenta Maurício Valim, diretor de programas 

especiais da TV Cultura e criador do site Tudo sobre TV. 

Outros, como Martin Jaccard, sonorizador de ambientes, 

reconhecem que demoram a pegar no sono após uma 

overdose televisiva. “Sinto uma certa irritação, até raiva, 

por não ter lido um bom livro, namorado ou ouvido uma 

música, mas ainda assim não me arrependo de ver tanta 

TV, não. Gosto demais.” É uma das mais prosaicas facetas 

desse tipo de dependência, segundo a pesquisa do Centro 

de estudos da Mídia. As pessoas admitem que deveriam 

maneirar, mas não se incomodam a ponto de querer mudar 

o hábito. Sinal de que tanto mal assim também não faz. 
(SCAVONE, Míriam. Revista Claudia. São Paulo: Abril, abr. 2002. P.16-7) 

  

Embora adote uma postura mais imparcial ao longo do 

texto, em especial pelo emprego da terceira pessoa 

gramatical, é possível inferir que a autora: 

 a) é contrária à TV independentemente do tempo 

exposição a ela. 

 b) defende o caráter alienante da TV e o de sua 

programação, dando-lhes destaque. 

 c) valoriza a TV apesar de criticar a qualidade da 

programação dos canais abertos. 

 d) é favorável à TV e a qualquer programação uma vez que 

ela vem melhorando a cada ano. 

  

Questão 176: IBFC - Tec 

(HMDCC)/HMDCC/Administração/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto I 

 

Nem anjo nem demônio 

 

Desde que a TV surgiu, nos anos 40, fala-se do seu poder 

de causar dependência. Os educadores dos anos 60 

bradaram palavras acusando-a de “chupeta eletrônica”. Os 

militantes políticos creditavam a ela a alienação dos povos. 

Era um demônio que precisava ser destruído. Continuou a 

existir, e quem cresceu vendo desenhos animados, 

enlatados americanos e novelas globais não foi mais 

imbecilizado – ao menos não por esse motivo. Ponto para a 

televisão, que provou também ser informativa, educativa e 

(por que não?) um ótimo entretenimento. Com exceção da 

qualidade da programação dos canais abertos, tudo 

melhorou. Mas começaram as preocupações em relação aos 

telespectadores que não conseguem dormir sem o barulho 

eletrônico ao fundo. Ou aos que deixam de ler, sair com 

amigos e até de namorar para dedicar todo o tempo livre a 

ela, ainda que seja pulando de um programa para o outro. 

“Nada nem ninguém me faz sair da frente da TV quando 

volto do trabalho”, afirma a administradora de empresa 

Vânia Sganzerla. 

 

Muitos telespectadores assumem esse comportamento. 

Tanto que um grupo de estudiosos da Universidade de 

Rutgers, nos Estados Unidos, por meio de experimentos e 

pesquisas, concluiu que a velha história do vício na TV não 

é só uma metáfora. “Todo comportamento compulsivo ao 

qual a pessoa se apega para buscar alívio, se fugir do 

controle, pode ser caracterizado como dependência”, 

explica Robert Kubey, diretor do Centro de Estudos da 

Mídia da Universidade de Rutgers. 

 

Os efeitos da televisão sobre o sono variam muito. 

“Quando tenho um dia estressante, agitado, não durmo 

sem ela”, comenta Maurício Valim, diretor de programas 

especiais da TV Cultura e criador do site Tudo sobre TV. 

Outros, como Martin Jaccard, sonorizador de ambientes, 

reconhecem que demoram a pegar no sono após uma 

overdose televisiva. “Sinto uma certa irritação, até raiva, 

por não ter lido um bom livro, namorado ou ouvido uma 

música, mas ainda assim não me arrependo de ver tanta 

TV, não. Gosto demais.” É uma das mais prosaicas facetas 

desse tipo de dependência, segundo a pesquisa do Centro 



 

 

de estudos da Mídia. As pessoas admitem que deveriam 

maneirar, mas não se incomodam a ponto de querer mudar 

o hábito. Sinal de que tanto mal assim também não faz. 
(SCAVONE, Míriam. Revista Claudia. São Paulo: Abril, abr. 2002. P.16-7) 
  

Texto II 

  

 
  

Assinale a palavra ou expressão do texto I que MELHOR 

sintetiza o posicionamento proposto pelo texto II. 

 a) “alienação” 

 b) “alívio” 

 c) “barulho eletrônico” 

 d) “entretenimento” 

  

Questão 177: IBFC - Adv (HMDCC)/HMDCC/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto I 

 

O que é filosofia? 

 

Querida Sofia, 

 

Muitas pessoas têm hobbies diferentes. Algumas 

colecionam moedas e selos antigos, outras gostam de 

trabalhos manuais, outras ainda dedicam quase todo o seu 

tempo livre a uma determinada modalidade de esporte. 

 

Também há os que gostam de ler. Mas os tipos de leitura 

também são muito diferentes. Alguns leem apenas jornais 

ou gibis, outros gostam de romances, outros ainda 

preferem livros sobre temas diversos como astronomia, a 

vida dos animais ou as novas descobertas da tecnologia. 

 

Se me interesso por cavalos ou pedras preciosas, não 

posso querer que todos os outros tenham o mesmo 

interesse. Se fico grudado na televisão assistindo a todas 

as transmissões de esporte, tenho que aceitar que outras 

pessoas achem o esporte uma chatice. 

 

Mas será que alguma coisa interessa a todos? Será que 

existe alguma coisa que concerne a todos, não importando 

quem são ou onde se encontram? Sim, querida Sofia, 

existem questões que deveriam interessar a todas as 

pessoas. E é sobre tais questões que trata este curso. 

 

Qual é a coisa mais importante da vida? Se fazemos esta 

pergunta a uma pessoa de um país assolado pela fome, a 

resposta será: a comida. Se fazemos a mesma pergunta a 

quem está morrendo de frio, então a resposta será: o 

calor. E quando perguntamos a alguém que se sente 

sozinho e isolado, então certamente a resposta será: a 

companhia de outras pessoas. 

 

Mas, uma vez satisfeitas todas essas necessidades, será 

que ainda resta alguma coisa de que todo mundo precise? 

Os filósofos acham que sim. Eles acham que o ser humano 

não vive apenas de pão. É claro que todo mundo precisa 

comer. E precisa também de amor e cuidado. Mas ainda há 

uma coisa de que todos nós precisamos. Nós temos a 

necessidade de descobrir quem somos e por que vivemos. 

Portanto, interessar-se em saber por que vivemos não é 

um interesse “casual” como colecionar selos por exemplo. 

Quem se interessa por tais questões toca um problema 

que vem sendo discutido pelo homem praticamente desde 

quando passamos a habitar este planeta. A questão de 

saber como surgiu o universo, a Terra e a vida por aqui é 

uma questão maior e mais importante do que saber quem 

ganhou mais medalhas de ouro nos últimos Jogos 

Olímpicos. 
(GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.24-
25) 

  

Pode-se inferir que o objetivo principal do texto é: 

 a) convencer Sofia de que os interesses pessoais variam 

de acordo com as afinidades e aptidões de um sujeito. 

 b) revelar que necessidades mais abstratas representam 

indício de modernidade uma vez que, no passado, 

priorizavam-se elementos concretos. 

 c) mostrar que o conhecimento sobre quem somos e de 

onde viemos é uma necessidade coletiva que singulariza o 

homem. 

 d) indicar que é preciso respeitar as diferenças de 

gostos considerando a subjetividade dos indivíduos. 

  

Questão 178: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio 

Especializado/Análise de Sistemas/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O objetivo do direito é a paz. A luta é o meio de consegui-

la. Enquanto o direito tiver de repelir o ataque causado 

pela injustiça — e isso durará enquanto o mundo estiver 

de pé —, ele não será poupado. 

 

A vida do direito é a luta: a luta de povos, de governos, de 

classes, de indivíduos. Todo o direito do mundo foi assim 

conquistado. Todo ordenamento jurídico que se lhe 

contrapôs teve de ser eliminado e todo direito, o direito 

de um povo ou o de um indivíduo, teve de ser conquistado 

com luta. 

  

O direito não é mero pensamento, mas sim força viva. Por 

isso, a justiça segura, em uma das mãos, a balança, com a 

qual pesa o direito, e, na outra, a espada, com a qual o 

defende. A espada sem a balança é a força bruta, a 



 

 

balança sem a espada é a fraqueza do direito. Ambas se 

completam e o verdadeiro estado de direito só existe 

onde a força, com a qual a justiça empunha a espada, é 

usada com a mesma destreza com que a justiça maneja a 

balança. 

  

O direito é um labor contínuo, não apenas dos 

governantes, mas de todo o povo. Cada um que se encontra 

na situação de precisar defender seu direito participa 

desse trabalho, levando sua contribuição para a 

concretização da ideia de direito sobre a Terra. 

 

Rudolf von Ihering. A luta pelo direito. Tradução de J. 

Cretella Jr. e Agnes Cretella. 5.ª ed. revista da tradução. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 31 (com 

adaptações). 

 

Com referência às ideias apresentadas no texto 

precedente e a seus aspectos linguísticos, julgue o item a 

seguir. 

  

O direito é um produto histórico que resulta de constante 

luta de uma coletividade ou de um indivíduo. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 179: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio 

Especializado/Análise de Sistemas/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O objetivo do direito é a paz. A luta é o meio de consegui-

la. Enquanto o direito tiver de repelir o ataque causado 

pela injustiça — e isso durará enquanto o mundo estiver 

de pé —, ele não será poupado. 

 

A vida do direito é a luta: a luta de povos, de governos, de 

classes, de indivíduos. Todo o direito do mundo foi assim 

conquistado. Todo ordenamento jurídico que se lhe 

contrapôs teve de ser eliminado e todo direito, o direito 

de um povo ou o de um indivíduo, teve de ser conquistado 

com luta. 

  

O direito não é mero pensamento, mas sim força viva. Por 

isso, a justiça segura, em uma das mãos, a balança, com a 

qual pesa o direito, e, na outra, a espada, com a qual o 

defende. A espada sem a balança é a força bruta, a 

balança sem a espada é a fraqueza do direito. Ambas se 

completam e o verdadeiro estado de direito só existe 

onde a força, com a qual a justiça empunha a espada, é 

usada com a mesma destreza com que a justiça maneja a 

balança. 

  

O direito é um labor contínuo, não apenas dos 

governantes, mas de todo o povo. Cada um que se encontra 

na situação de precisar defender seu direito participa 

desse trabalho, levando sua contribuição para a 

concretização da ideia de direito sobre a Terra. 

 

Rudolf von Ihering. A luta pelo direito. Tradução de J. 

Cretella Jr. e Agnes Cretella. 5.ª ed. revista da tradução. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 31 (com 

adaptações). 

 

Com referência às ideias apresentadas no texto 

precedente e a seus aspectos linguísticos, julgue o item a 

seguir. 

  

A espada e a balança representam dois conceitos a partir 

dos quais se constrói o sentido do direito, sentido esse 

que se descaracteriza na falta de um deles. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 180: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio 

Especializado/Análise de Sistemas/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O objetivo do direito é a paz. A luta é o meio de consegui-

la. Enquanto o direito tiver de repelir o ataque causado 

pela injustiça — e isso durará enquanto o mundo estiver 

de pé —, ele não será poupado. 

 

A vida do direito é a luta: a luta de povos, de governos, de 

classes, de indivíduos. Todo o direito do mundo foi assim 

conquistado. Todo ordenamento jurídico que se lhe 

contrapôs teve de ser eliminado e todo direito, o direito 

de um povo ou o de um indivíduo, teve de ser conquistado 

com luta. 

  

O direito não é mero pensamento, mas sim força viva. Por 

isso, a justiça segura, em uma das mãos, a balança, com a 

qual pesa o direito, e, na outra, a espada, com a qual o 

defende. A espada sem a balança é a força bruta, a 

balança sem a espada é a fraqueza do direito. Ambas se 

completam e o verdadeiro estado de direito só existe 

onde a força, com a qual a justiça empunha a espada, é 

usada com a mesma destreza com que a justiça maneja a 

balança. 

  

O direito é um labor contínuo, não apenas dos 

governantes, mas de todo o povo. Cada um que se encontra 

na situação de precisar defender seu direito participa 

desse trabalho, levando sua contribuição para a 

concretização da ideia de direito sobre a Terra. 

 

Rudolf von Ihering. A luta pelo direito. Tradução de J. 

Cretella Jr. e Agnes Cretella. 5.ª ed. revista da tradução. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 31 (com 

adaptações). 

 

Com referência às ideias apresentadas no texto 

precedente e a seus aspectos linguísticos, julgue o item a 

seguir. 

  

Por ser um trabalho contínuo e de todo o povo, todos os 

cidadãos são chamados a tomar parte na tarefa de 

concretizar a ideia do direito sobre a Terra. 

 Certo  

 Errado  

  



 

 

Questão 181: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio 

Especializado/Análise de Sistemas/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item. 

 

Os dados revelam realidade alarmante: conforme o IPEA, 

63% das pessoas envolvidas em conflito não aciona o 

sistema de justiça; a prática de tortura é sistêmica, 

segundo as Nações Unidas; o sistema carcerário, cuja 

população aumentou 67% nos últimos 10 anos, é medieval e 

dá em oferenda nossos jovens (negros em sua maioria) à 

rede de facções criminosas. A violência contra os 

segmentos mais vulneráveis (idosos, crianças, negros, 

mulheres, deficientes, população indígena e LGBT) ecoa na 

sociedade pelas vozes que incitam o ódio sob o manto de 

pretensa imunidade. 

 

No cenário de exclusão e violência, é preciso radicalizar a 

política de ampliação do acesso à justiça. Para tanto, não 

basta a inclusão no sistema da maioria excluída. Há 

consenso de que o acesso à justiça não se limita ao direito 

de acessar o Judiciário. Para que a promoção da justiça 

seja tarefa de todos, é necessário romper os limites das 

liturgias forenses e levar a justiça onde o conflito está, 

ou seja, na vida, na casa e na rua. Nesse sentido, a política 

de universalização do acesso à justiça deve contemplar 

dois eixos de atuação: o de proteção dos direitos violados 

(inclusive quando o órgão violador é o próprio Estado) e o 

de prevenção da violência, por meio do envolvimento da 

sociedade na formulação de uma política que assegure 

direitos e promova a paz. 

 

No primeiro eixo, é preciso coragem para a adoção de 

políticas públicas no âmbito penal com franco apelo 

popular: firmeza no combate à tortura e à violência 

policial, reestruturação da política penitenciária e 

fortalecimento da defensoria pública para assegurar a 

proteção dos direitos humanos. Não é aceitável que o 

Brasil pretenda consolidar sua democracia praticando um 

direito penal patrimonialista e revanchista que olha para o 

passado, julga e pune, sob a pretensão de que a privação 

da liberdade vai “reeducar” o indivíduo a viver em 

sociedade. 

 

Os estatutos penais devem absorver as práticas 

restaurativas que recuperam as relações afetadas pela 

violência. São inúmeras as alternativas penais possíveis 

que, por sua efetividade, afastam a impunidade: as 

prestações de serviços comunitários; os círculos 

restaurativos nos moldes da Resolução n.º 2.002/2012 da 

Organização das Nações Unidas; a mediação de conflitos 

no âmbito penal, civil e familiar. No eixo da prevenção da 

violência, a sociedade pode promover a justiça comunitária 

antes da judicialização dos conflitos, por meio da 

mediação, da educação para os direitos e da articulação 

de uma rede de participação na gestão da comunidade. 

 

A política de acesso à justiça deve mobilizar todos os 

segmentos sociais contra a violência que emerge no 

cotidiano, dentro e fora do Estado. Para além das 

múltiplas portas que o sistema de justiça deve abrir, é 

necessária a adoção de espaços livres de coerção para a 

construção de uma justiça acessível, mas, sobretudo, 

realizada por todos. 
Glaúcia Falsarella Foley. Nova política de acesso à justiça é possível. In: Correio 

Braziliense, 22/12/2014 (com adaptações). 

  

A respeito das ideias apresentadas no texto, julgue o 

item seguinte. 

  

A radicalização das políticas de promoção da justiça, 

defendida no texto, não se esgota em medidas de inclusão 

da maioria excluída no sistema judiciário, devendo 

contemplar medidas de proteção de direitos violados e 

medidas de prevenção de violência. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 182: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio 

Especializado/Análise de Sistemas/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item. 

 

Os dados revelam realidade alarmante: conforme o IPEA, 

63% das pessoas envolvidas em conflito não aciona o 

sistema de justiça; a prática de tortura é sistêmica, 

segundo as Nações Unidas; o sistema carcerário, cuja 

população aumentou 67% nos últimos 10 anos, é medieval e 

dá em oferenda nossos jovens (negros em sua maioria) à 

rede de facções criminosas. A violência contra os 

segmentos mais vulneráveis (idosos, crianças, negros, 

mulheres, deficientes, população indígena e LGBT) ecoa na 

sociedade pelas vozes que incitam o ódio sob o manto de 

pretensa imunidade. 

 

No cenário de exclusão e violência, é preciso radicalizar a 

política de ampliação do acesso à justiça. Para tanto, não 

basta a inclusão no sistema da maioria excluída. Há 

consenso de que o acesso à justiça não se limita ao direito 

de acessar o Judiciário. Para que a promoção da justiça 

seja tarefa de todos, é necessário romper os limites das 

liturgias forenses e levar a justiça onde o conflito está, 

ou seja, na vida, na casa e na rua. Nesse sentido, a política 

de universalização do acesso à justiça deve contemplar 

dois eixos de atuação: o de proteção dos direitos violados 

(inclusive quando o órgão violador é o próprio Estado) e o 

de prevenção da violência, por meio do envolvimento da 

sociedade na formulação de uma política que assegure 

direitos e promova a paz. 

 

No primeiro eixo, é preciso coragem para a adoção de 

políticas públicas no âmbito penal com franco apelo 

popular: firmeza no combate à tortura e à violência 

policial, reestruturação da política penitenciária e 

fortalecimento da defensoria pública para assegurar a 

proteção dos direitos humanos. Não é aceitável que o 

Brasil pretenda consolidar sua democracia praticando um 

direito penal patrimonialista e revanchista que olha para o 



 

 

passado, julga e pune, sob a pretensão de que a privação 

da liberdade vai “reeducar” o indivíduo a viver em 

sociedade. 

 

Os estatutos penais devem absorver as práticas 

restaurativas que recuperam as relações afetadas pela 

violência. São inúmeras as alternativas penais possíveis 

que, por sua efetividade, afastam a impunidade: as 

prestações de serviços comunitários; os círculos 

restaurativos nos moldes da Resolução n.º 2.002/2012 da 

Organização das Nações Unidas; a mediação de conflitos 

no âmbito penal, civil e familiar. No eixo da prevenção da 

violência, a sociedade pode promover a justiça comunitária 

antes da judicialização dos conflitos, por meio da 

mediação, da educação para os direitos e da articulação 

de uma rede de participação na gestão da comunidade. 

 

A política de acesso à justiça deve mobilizar todos os 

segmentos sociais contra a violência que emerge no 

cotidiano, dentro e fora do Estado. Para além das 

múltiplas portas que o sistema de justiça deve abrir, é 

necessária a adoção de espaços livres de coerção para a 

construção de uma justiça acessível, mas, sobretudo, 

realizada por todos. 
Glaúcia Falsarella Foley. Nova política de acesso à justiça é possível. In: Correio 

Braziliense, 22/12/2014 (com adaptações). 

  

  

No que se refere aos aspectos linguísticos do texto, 

julgue o próximo item. 

 

No segundo período do terceiro parágrafo, a escolha 

vocabular — exemplificada por “revanchista”, entre 

outros exemplos — e o uso de certas estruturas 

sintáticas — ilustradas por “Não é aceitável” — 

contribuem para a veiculação da opinião da autora do 

texto. 

 Certo  

 Errado  

  

 

 

 

 

 

 

Questão 183: CESPE - TJ 

TJDFT/TJDFT/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item. 

  

Os juízes que se deparam com o tema dos conflitos 

familiares e da violência doméstica assistem a situações 

de violência extrema, marcadas pelo abuso das relações 

de afeto e parentesco, pela deslealdade nas relações 

íntimas de afeto e confiança. A violência doméstica exclui 

e segrega os integrantes da família, pois as vítimas são 

muitas vezes consideradas responsáveis pelas agressões 

que sofrem. É a mulher agredida quem “gosta de apanhar”, 

é a criança espancada quem “provoca” os pais. Obviamente 

os membros da família ficam apavorados diante da 

possibilidade da agressão e da exclusão e temem pela 

própria vida quando dependem da família para sobreviver 

emocional ou materialmente. Assim, todos são atingidos 

pela agressão a um deles dirigida. 

 

Importa destacar que a violência intrafamiliar pode se dar 

tanto de forma omissiva, pela ausência de cuidados 

necessários ao desenvolvimento do indivíduo, de 

alimentação regular e abrigo, quanto comissiva, pela 

prática de atos que violam a liberdade e a integridade 

física e psíquica da vítima, agressões físicas ou verbais. 

Esses atos são capazes de gerar sentimento de 

insegurança nos membros da família. No âmbito 

doméstico, as agressões decorrem da vontade de dominar 

e subjugar o mais fraco, da luta por poder dentro de casa. 

A 

maior parte dos ataques tem motivos banais, como o 

espancamento de mulheres que se recusam a preparar o 

almoço ou a esquentar a comida dos companheiros, ou, 

como no caso das crianças, o choro excessivo. 

 

O processo judicial restaura a verdade dos fatos. O 

agressor é sentado no banco dos réus e é tratado como 

tal. A vítima tem o direito de expor a dor, o sofrimento e 

exigir a reparação devida. Muitas vezes não se persegue o 

encarceramento do agressor, mas apenas a 

responsabilização pelos atos, de natureza cível ou 

criminal. O juiz observa as partes com os olhos da lei, da 

equidade, da justiça. A justiça analisa tais casos dia após 

dia, noite após noite, e os diversos agentes envolvidos no 

amparo e proteção às vítimas desenvolvem sensibilidade 

especial para o tema. E, movidos pela empatia com os mais 

fracos nas relações sociais e familiares, buscam ajudar a 

restabelecer a linguagem de respeito entre os membros 

da comunidade familiar, propiciando o resgate dos 

sentimentos que a mantêm coesa e saudável. 
Theresa Karina de Figueiredo Gaudêncio Barbosa. Paz em casa. In: Correio 

Braziliense, 26/2/2015 (com adaptações). 

  

No que se refere às ideias apresentadas no texto, julgue 

o item que se segue. 

  

A palavra-chave referente à violência intrafamiliar 

omissiva é omissão, ao passo que a referente à violência 

intrafamiliar comissiva é ação. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 184: CESPE - TJ 

TJDFT/TJDFT/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item. 

  

Os juízes que se deparam com o tema dos conflitos 

familiares e da violência doméstica assistem a situações 

de violência extrema, marcadas pelo abuso das relações 

de afeto e parentesco, pela deslealdade nas relações 



 

 

íntimas de afeto e confiança. A violência doméstica exclui 

e segrega os integrantes da família, pois as vítimas são 

muitas vezes consideradas responsáveis pelas agressões 

que sofrem. É a mulher agredida quem “gosta de apanhar”, 

é a criança espancada quem “provoca” os pais. Obviamente 

os membros da família ficam apavorados diante da 

possibilidade da agressão e da exclusão e temem pela 

própria vida quando dependem da família para sobreviver 

emocional ou materialmente. Assim, todos são atingidos 

pela agressão a um deles dirigida. 

 

Importa destacar que a violência intrafamiliar pode se dar 

tanto de forma omissiva, pela ausência de cuidados 

necessários ao desenvolvimento do indivíduo, de 

alimentação regular e abrigo, quanto comissiva, pela 

prática de atos que violam a liberdade e a integridade 

física e psíquica da vítima, agressões físicas ou verbais. 

Esses atos são capazes de gerar sentimento de 

insegurança nos membros da família. No âmbito 

doméstico, as agressões decorrem da vontade de dominar 

e subjugar o mais fraco, da luta por poder dentro de casa. 

A 

maior parte dos ataques tem motivos banais, como o 

espancamento de mulheres que se recusam a preparar o 

almoço ou a esquentar a comida dos companheiros, ou, 

como no caso das crianças, o choro excessivo. 

 

O processo judicial restaura a verdade dos fatos. O 

agressor é sentado no banco dos réus e é tratado como 

tal. A vítima tem o direito de expor a dor, o sofrimento e 

exigir a reparação devida. Muitas vezes não se persegue o 

encarceramento do agressor, mas apenas a 

responsabilização pelos atos, de natureza cível ou 

criminal. O juiz observa as partes com os olhos da lei, da 

equidade, da justiça. A justiça analisa tais casos dia após 

dia, noite após noite, e os diversos agentes envolvidos no 

amparo e proteção às vítimas desenvolvem sensibilidade 

especial para o tema. E, movidos pela empatia com os mais 

fracos nas relações sociais e familiares, buscam ajudar a 

restabelecer a linguagem de respeito entre os membros 

da comunidade familiar, propiciando o resgate dos 

sentimentos que a mantêm coesa e saudável. 

 

Theresa Karina de Figueiredo Gaudêncio Barbosa. Paz em 

casa. In: Correio Braziliense, 26/2/2015 (com 

adaptações). 

  

No que se refere às ideias apresentadas no texto, julgue 

o item que se segue. 

  

Nos casos de violência doméstica, muito comumente, há o 

que se pode denominar inversão da culpa, ou seja, 

observam-se vítimas sendo tratadas pelos seus 

agressores como responsáveis pela violência que sofrem. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 185: CESPE - TJ 

TJDFT/TJDFT/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item. 

 

Ouro em FIOS 

 

A natureza é capaz de produzir materiais preciosos, como 

o ouro e o cobre — condutor de ENERGIA ELÉTRICA. 

 

O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para isso. 

Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de 

energia sustentáveis, faça sua parte aqui no TJDFT: 

— Desligue as luzes nos ambientes onde é possível usar a 

iluminação natural. 

— Feche as janelas ao ligar o ar-condicionado. 

— Sempre desligue os aparelhos elétricos ao sair do 

ambiente. 

— Utilize o computador no modo espera. 

Fique ligado! Evite desperdícios. 

 

Energia elétrica. 

A natureza cobra o preço do desperdício. 
Internet: <www.tjdft.jus.br> (com adaptações). 

  

Considerando as ideias expressas no texto, bem como 

seus aspectos tipológicos e linguísticos, julgue o item 

subsequente. 

  

A finalidade do texto é alertar o interlocutor sobre as 

consequências que podem resultar do desperdício de 

energia elétrica e apresentar-lhe um conjunto de ações 

recomendadas pelo TJDFT com vistas a evitar o 

desperdício de energia elétrica. 

 Certo  

 Errado  

  

 

 

 

 

 

Questão 186: CESPE - TJ 

TJDFT/TJDFT/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item. 

 

Ouro em FIOS 

 

A natureza é capaz de produzir materiais preciosos, como 

o ouro e o cobre — condutor de ENERGIA ELÉTRICA. 

 

O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para isso. 

Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de 

energia sustentáveis, faça sua parte aqui no TJDFT: 

— Desligue as luzes nos ambientes onde é possível usar a 

iluminação natural. 

— Feche as janelas ao ligar o ar-condicionado. 

— Sempre desligue os aparelhos elétricos ao sair do 

ambiente. 

— Utilize o computador no modo espera. 



 

 

 

Fique ligado! Evite desperdícios. 

 

Energia elétrica. 

A natureza cobra o preço do desperdício. 

 

Internet: <www.tjdft.jus.br> (com adaptações). 

  

Tendo como referência os aspectos gramaticais do texto, 

julgue o próximo item. 

  

Na linha 1, o termo “como o ouro e o cobre” expressa uma 

informação que torna mais preciso o significado de 

“materiais preciosos”. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 187: FGV - AJ (TJ BA)/TJ BA/Apoio 

Especializado/Administração/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

 

Millôr Fernandes, falando sobre o hábito de fumar, disse: 

 

“Enorme percentual de fumantes disposto a continuar 

fumando, apesar de ameaças de câncer, enfisemas e 

outras quizílias. O fumo é realmente um vício idiota. Mas 

os fumantes que persistem em fumar têm um vício ainda 

mais idiota – a liberdade. Provando que nem só de pão, e 

de saúde, vive o ser humano. Além do fumo ele aspira 

também gastar a vida como bem entende. Arruinando 

determinadamente seu corpo – um ato de loucura – o 

fumante ultrapassa a pura e simples animalidade da 

sobrevivência sem graça. Em tempo; eu não fumo”. 
 (Definitivo, L&PM editores, Porto Alegre, 1994) 

 

O trecho acima, em relação ao fumo, defende a seguinte 

ideia: 

 a)  condenação do fumo, como um hábito sem sentido e 

prejudicial à saúde; 

 b)  compreensão pelos que fumam, apesar de ver nesse 

hábito um vício idiota; 

 c)  admiração pelo fumante por ter superado os próprios 

limites da defesa da sobrevivência; 

 d)  crítica aos fumantes pela loucura de arruinarem de 

forma inconsciente a saúde do corpo; 

 e)  louvação ao fumante, por ser ele um defensor da 

liberdade completa, mesmo atentando contra a própria 

vida. 

  

Questão 188: FGV - AJ (TJ BA)/TJ BA/Apoio 

Especializado/Administração/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

 

Millôr Fernandes, falando sobre o hábito de fumar, disse: 

 

“Enorme percentual de fumantes disposto a continuar 

fumando, apesar de ameaças de câncer, enfisemas e 

outras quizílias. O fumo é realmente um vício idiota. Mas 

os fumantes que persistem em fumar têm um vício ainda 

mais idiota – a liberdade. Provando que nem só de pão, e 

de saúde, vive o ser humano. Além do fumo ele aspira 

também gastar a vida como bem entende. Arruinando 

determinadamente seu corpo – um ato de loucura – o 

fumante ultrapassa a pura e simples animalidade da 

sobrevivência sem graça. Em tempo; eu não fumo”. 
 (Definitivo, L&PM editores, Porto Alegre, 1994) 

  

Uma das marcas de textualidade é a chamada 

“intertextualidade”, ou seja, a presença de outros textos; 

a passagem abaixo em que se alude a outro texto é: 

 a)  “Enorme percentual de fumantes disposto a continuar 

fumando, apesar de ameaças de câncer, enfisemas e 

outras quizílias.”; 

 b)  “Além do fumo ele aspira também gastar a vida como 

bem entende”; 

 c)  “Provando que nem só de pão, e de saúde, vive o ser 

humano”; 

 d)  “Mas os fumantes que persistem em fumar têm um 

vício ainda mais idiota – a liberdade”; 

 e)  “O fumo é realmente um vício idiota”. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 189: FGV - AJ (TJ BA)/TJ BA/Apoio 

Especializado/Administração/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  



 

 

 
  

A estratégia argumentativa do texto apela para: 

 a)  o medo;           b)   a sedução;         c)  a competição; 

 d)  o interesse;    e)  o constrangimento. 

  

Questão 190: FGV - AJ (TJ BA)/TJ BA/Apoio 

Especializado/Administração/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

  

  

A única observação INADEQUADA sobre o cartaz da 

campanha antifumo é: 

 a)  a imagem mostra duas etapas de um mesmo rosto; 

 b)  o termo HORROR intensifica o problema do 

envelhecimento da pele; 

 c)  a imagem do rosto envelhecido é vista através da 

transparência de um maço de cigarros; 

 d)  a frase PARE DE FUMAR está escrita em maiúsculas 

para dar mais destaque à mensagem pretendida; 

 e)  o telefone informado deve ser utilizado para 

denúncias de fumantes que prejudiquem sua saúde e o 

meio ambiente. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 

 

Questão 191: FGV - AJ (TJ BA)/TJ BA/Apoio 

Especializado/Administração/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto  

 

O FUMO NÃO PRODUZ CÂNCER 

 

Os cientistas soviéticos afirmam que chegaram à 

conclusão de que não há nenhuma relação entre o 

tabagismo e o câncer. Informam que depois de minuciosas 

experiências com aplicação de tabaco nos lábios e na pele 

de ratos, não conseguiram produzir o câncer. ‘É possível, 

contudo, esclarecem, que o nosso tabaco georgiano não 

contenha cancerígenos’. 

 

Os norte-americanos, entretanto, na pessoa do Dr. Cuyler 

Hammond, diretor de Pesquisas Estatísticas da Sociedade 

Americana de Câncer e professor de biometria da 

Universidade de Yale, declaram que o cigarro é 

responsável por numerosos casos de câncer, nos Estados 

Unidos. [...] ‘O Estudo não deixou dúvida alguma – 

prossegue – que o tipo de câncer que mais aumenta nos 

Estados Unidos, o câncer de pulmão masculino, é mais 

comum entre os fumantes do que entre os não 

fumantes’[...] (IV Congresso Internacional do Câncer) 

  

As características do discurso científico desses dois 

trechos do texto só NÃO incluem: 

 a)  informações sobre as conclusões das pesquisas; 

 b)  qualificação de alguns cientistas responsáveis pelos 

estudos; 

 c)  detalhamento de alguns processos da pesquisa; 

 d)  afirmações no nível de certezas e não de opiniões; 

 e)  quantificação de dados das pesquisas. 

  

Questão 192: FCC - AJ (TRE PB)/TRE 

PB/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

  
O rio Paraíba corria bem próximo ao cercado. Chamavam-
no "o rio". E era tudo. Em tempos antigos fora muito mais 
estreito. Os marizeiros e as ingazeiras apertavam as duas 
margens e as águas corriam em leito mais fundo. Agora 
era largo e, quando descia nas grandes enchentes, fazia 
medo. Contava-se o tempo pelas eras das cheias. Isto se 
deu na cheia de 93, aquilo se fez depois da cheia de 68. 
Para nós meninos, o rio era mesmo a nossa serventia nos 
tempos de verão, quando as águas partiam e se retinham 
nos poços. Os moleques saíam para lavar os cavalos e 



 

 

íamos com eles. Havia o Poço das Pedras, lá para as bandas 
da Paciência. Punham-se os animais dentro d’água e 
ficávamos nos banhos, nos cangapés. Os aruás cobriam os 
lajedos, botando gosma pelo casco. Nas grandes secas o 
povo comia aruá que tinha gosto de lama. O leito do rio 
cobria-se de junco e faziam-se plantações de batata-doce 
pelas vazantes. Era o bom rio da seca a pagar o que fizera 
de mau nas cheias devastadoras. E quando ainda não partia 
a corrente, o povo grande do engenho armava banheiros 
de palha para o banho das moças. As minhas tias desciam 
para a água fria do Paraíba que ainda não cortava sabão. 
  
O rio para mim seria um ponto de contato com o mundo. 
Quando estava ele de barreira a barreira, no marizeiro 
maior, amarravam a canoa que Zé Guedes manobrava. 
  
Vinham cargueiros do outro lado pedindo passagem. 
Tiravam as cangalhas dos cavalos e, enquanto os canoeiros 
remavam a toda a força, os animais, com as cabeças 
agarradas pelo cabresto, seguiam nadando ao lado da 
embarcação. Ouvia então a conversa dos estranhos. Quase 
sempre eram aguardenteiros contrabandistas que 
atravessavam, vindos dos engenhos de Itambé com 
destino ao sertão. Falavam do outro lado do mundo, de 
terras que não eram de meu avô. Os grandes do engenho 
não gostavam de me ver metido com aquela gente. Às 
vezes o meu avô aparecia para dar gritos. Escondia-me no 
fundo da canoa até que ele fosse para longe. Uma vez eu e 
o moleque Ricardo chegamos na beira do rio e não havia 
ninguém. O Paraíba dava somente um nado e corria no 
manso, sem correnteza forte. Ricardo desatou a corda, 
meteu-se na canoa comigo, e quando procurou manobrar 
era impossível. A canoa foi descendo de rio abaixo aos 
arrancos da água. Não havia força que pudesse contê-la. 
Pus-me a chorar alto, senti-me arrastado para o fim da 
terra. Mas Zé Guedes, vendo a canoa solta, correu pela 
beira do rio e foi nos pegar quase que no Poço das Pedras. 
Ricardo nem tomara conhecimento do desastre. Estava 
sentado na popa. Zé Guedes porém deu-lhe umas lapadas 
de cinturão e gritou para mim: 
  
− Vou dizer ao velho! 
  
Não disse nada. Apenas a viagem malograda me deixou 
alarmado. Fiquei com medo da canoa e apavorado com o 
rio. Só mais tarde é que voltaria ele a ser para mim 
mestre de vida. 
  
(REGO, José Lins do. "O Rio". In: VV.AA.  
O Melhor da Crônica Brasileira. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1997, p. 43) 

  

Conforme o texto, 

 a) o avô, dono de engenho, não gostava dos viajantes, pois 

questionavam sua soberania ao falarem de lugares dos 

quais ele não era dono, ainda que o narrador já os 

conhecesse. 

 b) o sentido de Chamavam-no "o rio" (1º parágrafo) é 

imediatamente posto em questão pela frase seguinte (E 
era tudo), visto que esta constatação se afasta do modo 

de ver o rio pelas pessoas. 

 c) embora não tivessem subestimado o rio, o narrador e 

seu amigo Ricardo assustam-se com a correnteza e com o 

logro praticado por Zé Guedes. 

 d) a época de estiagem proporcionava o verdadeiro 

período fértil do rio, uma vez que seu leito era então o 

lugar de plantio e de diversão para os meninos, em 

contraposição ao período destrutivo das cheias. 

 e) "Paciência" era o nome que se dava a um lugar bastante 

afastado, a que se chegava a cavalo e onde o narrador e 

seu amigo passearam de canoa com Zé Guedes. 

  

Questão 193: FCC - TJ (TRE PB)/TRE 

PB/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Leia o texto abaixo para responder à 

questão. 

  
Nos últimos dias, fomos bombardeados com estatísticas e 
reportagens alarmantes sobre pais angustiados por não 
poder gastar o mesmo que gastaram no ano de 2014 no dia 
da criança − em letras minúsculas. Não acredito em dia da 
criança em maiúsculas. Não há celebração da infância (ou 
da maternidade e paternidade) que careça de compras. 
Todos sabemos que são datas para movimentar o comércio 
e nada há de errado em aquecer a atividade econômica. 
Mas, no caso das crianças, que não compreendem a 
comercialização do afeto, é triste ver pais se desculpando 
por não poder comprar algo como se isto represente uma 
falha em demonstrar dedicação aos filhos. Falar de 
dinheiro com os filhos parece quase tão difícil quanto 
falar de sexo. 
  
Num distante longo feriado, visitando uma família querida 
na costa oeste americana, me surpreendi com a 
naturalidade de uma menina de oito anos, quando 
perguntei: “Qual é o plano para amanhã?”. “Compras”, foi a 
resposta. A menina não me disse que precisava de um 
casaco de inverno ou um livro para a escola. É possível que 
nada lhe faltasse no momento, mas o programa seria 
comprar, verbo intransitivo. Minha surpresa era explicada 
pelo choque de cultura e geração. Crescendo no Rio de 
Janeiro, o verbo comprar como uma atividade, tal como ir 
à praia ou ao teatro, não era usado por crianças. 
  
Um jornalista americano, que foi um dos inventores da 
cobertura sobre finanças pessoais, lançou, este ano, o 
livro O Oposto de Mimados: Criando Filhos Generosos, 

Bem Fundamentados e Inteligentes Sobre Dinheiro. Ron 
Lieber começou a ser emparedado pela própria filha de 
três anos com perguntas sobre dinheiro que o faziam 
engasgar. Ele se deu conta de que uma das maiores 
ofensas que se pode fazer a mães e pais é descrever seus 
filhos como mimados. O verbo é passivo. Mimados por 
quem? 

  
Assim, não chega a surpreender que pais vejam o 
impedimento para comprar como um fracasso pessoal. 
 (Adaptado de: GUIMARÃES, Lúcia. Comprar, verbo intransitivo. 



 

 

In: Cultura-Estadão, 12/10/2015) 

  

O texto, 

 a) ao se referir ao livro de Ron Lieber, destaca a 

possibilidade de adequar as crianças ao contexto de 

consumo deliberado que marca sua realidade, conferindo- 

lhes mais independência e senso de oportunidade nas 

compras. 

 b) com a referência ao particípio passado "mimados" (3º 

parágrafo), atribui parte da responsabilidade pelo 

problema em questão às crianças, uma vez que infundem 

em seus pais um sentimento de culpa e in satisfação. 

 c) ao aludir à intransitividade do verbo "comprar" (2º 

parágrafo), que é usualmente transitivo, chama atenção do 

leitor para o aspecto consumista, em que o objeto a ser 

comprado é secundário em relação ao próprio ato de 

comprar. 

 d) ao mencionar Rio de Janeiro e Estados Unidos, 

estabelece dois parâmetros éticos em relação ao consumo: 

o primeiro, caracterizado por um mercado turístico; o 

segundo, por uma realidade doméstica e cotidiana. 

 e) com o fracasso dos pais em tentar agradar seus filhos, 

estabelece parâmetros financeiros para as famílias, cujas 

necessidades são cada vez menos atendidas pelos bens de 

consumo disponíveis. 

  

Questão 194: FCC - TJ (TRE PB)/TRE 

PB/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

pergunta. 

 

O especialista em estudos visuais Josep Català, da 
Universitat Autònoma de Barcelona, defende que os jogos 
de videogame podem representar o grande suporte 
expressivo das próximas décadas. 
  

O processo de multiplicação de imagens tende a deixar 

as pessoas menos imaginativas?  
Josep Català − A princípio, pensava que a imagem detinha 
a imaginação na comparação com a literatura, porque 
aquele que lê pode imaginar, enquanto a imagem já oferece 
essa passagem feita. Agora já não vejo assim. A imagem 
não bloqueia a imaginação, pelo contrário: está cheia de 
impulsos e estímulos que projetam a imaginação para mais 
além. É possível ficar só com a superfície da imagem, até 
porque a imaginação é um procedimento que requer 
esforço. Penso, então, que há vários tipos de imagem, 
algumas mais imaginativas e outras que de certa forma 
fecham as portas. 
  

A literatura foi fonte para modos de comportamento 

no século 19, tal e qual o cinema inspirou 

comportamentos culturais do século 20. Podemos 

antever um pouco os suportes que pautam nosso 

comportamento na chamada nova era?   
Há um fenômeno bem concreto. O século 19 produziu um 
largo processo de letramento e o romance se converte no 
instrumento de socialização por excelência; o mesmo 

acontece com o cinema no século 20. Penso que, neste 
momento, os videogames estariam prestes a assumir esse 
posto. Existem a internet e as novas tecnologias, mas a 
mais capaz de incorporar a condição emocional e 
socializante da narrativa é o videogame. 
  

Quais os indícios desse processo? 
Por enquanto, um videogame dificilmente consegue igualar 
a complexidade de um livro ou de um filme, mas no início 
do cinema este também não era muito elaborado. Quando 
o cinema começou, se alguém dissesse que ali havia um 
novo parâmetro artístico, seria acusado de louco. E, no 
entanto, o cinema chegou num ponto em que é capaz de 
expressar a mesma complexidade de um grande romance. 
  
É preciso então parar, com calma, e ver o videogame como 
forma simbólica – a possibilidade de criação de mundos 
imaginários e interface do jogador com esses mundos. A 
tendência é a de maior participação no mundo narrativo, 
de tal forma que a identificação, que se estabelecia de 
forma passiva, passe à forma ativa. Essa é a mudança que 
poderia haver, mas que ainda não se deu. 
  

Como se estivéssemos esperando por um Chaplin dos 

videogames... 
Sim. O exemplo de Chaplin é bom, porque Chaplin move as 
massas. Também temos que ver que esses novos meios não 
anulam os anteriores, mas vão se sobrepondo. Ler um livro, 
ver um filme e participar de um game são experiências 
distintas e até complementares. 
  

Estamos vivendo a transição entre uma geração que 

cresceu com a televisão para uma geração que cresceu 

com internet. A 

tendência é que seja uma geração mais criativa? 
Eu diria que sim. A geração da televisão é bastante 
passiva. Há reações ao que está acontecendo, mas também 
há uma passividade diante da crise. As novas tecnologias 
estão incentivando uma participação maior, mas que ainda 
não está bem desenvolvida. O potencial da internet como 
fonte de conhecimento ainda é pouco aproveitado. 
  
(Adaptado de: LONGMAN, Gabriela. Entrevista [outubro, 2015]. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/15476- 
enquanto-o-chaplin-dos-games-nao-vem.shtml. Acesso em: 13 out. 2015) 

  

Depreende-se do texto que, para Josep Català, 

 a) a geração que cresceu com tecnologias como a internet 

aproveita ao máximo o potencial de fonte de 

conhecimento que elas têm a oferecer. 

 b) na atualidade, o cinema perdeu a capacidade de 

incorporar a condição emocional e socializante da 
narrativa. 
 c) pode-se ir além da mera superfície da imagem, uma vez 

que também ela, e não apenas a literatura, estimula a 

imaginação. 

 d) a complexidade de um videogame supera a de um livro 

ou filme, dado que o primeiro, por ser uma forma de arte 

interativa, é mais estimulante para a imaginação do que os 

outros dois. 



 

 

 e) o videogame, a televisão e o cinema, em comparação 

com a literatura, são formas de arte mais fáceis de ser 

apreendidas pela maioria das pessoas. 

  

Questão 195: FCC - TJ (TRE PB)/TRE 

PB/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

pergunta. 

 

O especialista em estudos visuais Josep Català, da 
Universitat Autònoma de Barcelona, defende que os jogos 
de videogame podem representar o grande suporte 
expressivo das próximas décadas. 
  

O processo de multiplicação de imagens tende a deixar 

as pessoas menos imaginativas?  
Josep Català − A princípio, pensava que a imagem detinha 
a imaginação na comparação com a literatura, porque 
aquele que lê pode imaginar, enquanto a imagem já oferece 
essa passagem feita. Agora já não vejo assim. A imagem 
não bloqueia a imaginação, pelo contrário: está cheia de 
impulsos e estímulos que projetam a imaginação para mais 
além. É possível ficar só com a superfície da imagem, até 
porque a imaginação é um procedimento que requer 
esforço. Penso, então, que há vários tipos de imagem, 
algumas mais imaginativas e outras que de certa forma 
fecham as portas. 
  

A literatura foi fonte para modos de comportamento 

no século 19, tal e qual o cinema inspirou 

comportamentos culturais do século 20. Podemos 

antever um pouco os suportes que pautam nosso 

comportamento na chamada nova era?   
Há um fenômeno bem concreto. O século 19 produziu um 
largo processo de letramento e o romance se converte no 
instrumento de socialização por excelência; o mesmo 
acontece com o cinema no século 20. Penso que, neste 
momento, os videogames estariam prestes a assumir esse 
posto. Existem a internet e as novas tecnologias, mas a 
mais capaz de incorporar a condição emocional e 
socializante da narrativa é o videogame. 
  

Quais os indícios desse processo? 
Por enquanto, um videogame dificilmente consegue igualar 
a complexidade de um livro ou de um filme, mas no início 
do cinema este também não era muito elaborado. Quando 
o cinema começou, se alguém dissesse que ali havia um 
novo parâmetro artístico, seria acusado de louco. E, no 
entanto, o cinema chegou num ponto em que é capaz de 
expressar a mesma complexidade de um grande romance. 
  
É preciso então parar, com calma, e ver o videogame como 
forma simbólica – a possibilidade de criação de mundos 
imaginários e interface do jogador com esses mundos. A 
tendência é a de maior participação no mundo narrativo, 
de tal forma que a identificação, que se estabelecia de 
forma passiva, passe à forma ativa. Essa é a mudança que 
poderia haver, mas que ainda não se deu. 

  

Como se estivéssemos esperando por um Chaplin dos 

videogames... 
Sim. O exemplo de Chaplin é bom, porque Chaplin move as 
massas. Também temos que ver que esses novos meios não 
anulam os anteriores, mas vão se sobrepondo. Ler um livro, 
ver um filme e participar de um game são experiências 
distintas e até complementares. 
  

Estamos vivendo a transição entre uma geração que 

cresceu com a televisão para uma geração que cresceu 

com internet. A 

tendência é que seja uma geração mais criativa? 
Eu diria que sim. A geração da televisão é bastante 
passiva. Há reações ao que está acontecendo, mas também 
há uma passividade diante da crise. As novas tecnologias 
estão incentivando uma participação maior, mas que ainda 
não está bem desenvolvida. O potencial da internet como 
fonte de conhecimento ainda é pouco aproveitado. 
  
(Adaptado de: LONGMAN, Gabriela. Entrevista [outubro, 
2015]. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/15476- 
enquanto-o-chaplin-dos-games-nao-vem.shtml. Acesso 
em: 13 out. 2015) 
  

De acordo com Català, 

 a) os videogames estariam prestes a assumir o papel − 

que já pertenceu à literatura − de instrumento de 

socialização. 

 b) as novas gerações, na esteira das tecnologias atuais 

que estimulam a passividade, caracterizam-se pela 

contundência de suas reações diante das crises. 

 c) em detrimento do público leitor, a chamada “nova era” 

baseia-se na veiculação de todos os tipos de imagens. 

 d) o videogame é uma experiência mais estimulante que o 

cinema, pois, naquele, o jogador interage com mundos 

imaginários. 

 e) o cinema, desde sua criação, foi percebido como uma 

forma de arte que oferecia um parâmetro artístico de 

grande potencial. 

  

Questão 196: FGV - TJ (TJ BA)/TJ 

BA/Administrativa/2015  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  



 

 

 
  

Como toda publicidade, esta também deseja vender o 

produto anunciado; para isso apela para um conjunto de 

estratégias. Entre as indicadas abaixo, aquela que NÃO 

pode ser considerada objetivamente como um incentivo à 

venda do refrigerador acima é: 

 a) indicar a quantidade de portas (1) e sua capacidade de 

239 litros; 

 b) mostrar na quantidade de estrelas a opinião dos 

consumidores; 

 c) revelar a redução do preço do produto, de R$1.049 

para R$899; 

 d) possibilitar ao consumidor várias formas de 

pagamento; 

 e) encaminhar o cliente para a possibilidade de 

compartilhamento de informações. 

  

Questão 197: FGV - OF CHAN (MRE)/MRE/2016  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 2 

  

No começo era o pé 

 

Sim, no começo era o pé. Se está provado, por 

descobertas arqueológicas, que há sete mil anos estes 

brasis já eram habitados, pensai nestas legiões e legiões 

de pés que palmilharam nosso território. E pensai nestes 

passos, primeiro sem destinos, machados de pedra abrindo 

as iniciais picadas na floresta. E nos pés dos que subiam às 

rochas distantes, já feitos pedra também, e nos que se 

enfeitaram de penas e receberam as primeiras botas dos 

conquistadores e as primeiras sandálias dos pregadores; 

pés barrentos, nus, ou enrolados de panos dos 

caminheiros, pés sobre-humanos dos bandeirantes que 

alargaram um império, quase sempre arrastando passos e 

mais passos em chãos desconhecidos, dos marinheiros dos 

barcos primitivos e dos que subiram aos mastros das 

grandes naus. Depois o Brasil se fez sedentário numa 

parte de seu povo. Houve os pés descalços que carregaram 

os pés calçados, pelas estradas. A moleza das sinhazinhas 

de pequeninos pés redondos, quase dispensáveis pela falta 

de exercício. E depois das cadeirinhas, das carruagens, 

das redes carregadas por escravos, as primeiras grandes 

estradas já com postos de montaria organizados, o 

pedágio de vinténs estabelecido já no século XVIII. Mas 

além da abertura dos portos, depois da primeira etapa da 

industrialização, com os navios a vapor, as estradas de 

ferro, o pé de sete milênios da terra do Brasil ainda faz 

seu caminho. 

 (Dinah Silveira de Queiroz) 

  

O texto 2 foi retirado de um livro feito pelo Ministério 

dos Transportes, em 1970, e, por isso mesmo, mostra 

interesse essencial em: 

 a) defender a cobrança de pedágio; 

 b) ver a história do Brasil pelo parâmetro dos 

transportes; 

 c) destacar a importância das vias públicas para o 

progresso; 

 d) mostrar a desigualdade social a partir do acesso aos 

transportes; 

 e) ironizar sobre o “progresso” de antigos meios de 

transporte. 

  

Questão 198: FGV - OF CHAN (MRE)/MRE/2016  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 2 

  

No começo era o pé 

 

Sim, no começo era o pé. Se está provado, por 

descobertas arqueológicas, que há sete mil anos estes 

brasis já eram habitados, pensai nestas legiões e legiões 

de pés que palmilharam nosso território. E pensai nestes 

passos, primeiro sem destinos, machados de pedra abrindo 

as iniciais picadas na floresta. E nos pés dos que subiam às 

rochas distantes, já feitos pedra também, e nos que se 

enfeitaram de penas e receberam as primeiras botas dos 

conquistadores e as primeiras sandálias dos pregadores; 

pés barrentos, nus, ou enrolados de panos dos 

caminheiros, pés sobre-humanos dos bandeirantes que 

alargaram um império, quase sempre arrastando passos e 

mais passos em chãos desconhecidos, dos marinheiros dos 

barcos primitivos e dos que subiram aos mastros das 

grandes naus. Depois o Brasil se fez sedentário numa 

parte de seu povo. Houve os pés descalços que carregaram 

os pés calçados, pelas estradas. A moleza das sinhazinhas 

de pequeninos pés redondos, quase dispensáveis pela falta 

de exercício. E depois das cadeirinhas, das carruagens, 

das redes carregadas por escravos, as primeiras grandes 

estradas já com postos de montaria organizados, o 

pedágio de vinténs estabelecido já no século XVIII. Mas 

além da abertura dos portos, depois da primeira etapa da 

industrialização, com os navios a vapor, as estradas de 

ferro, o pé de sete milênios da terra do Brasil ainda faz 

seu caminho. 
 (Dinah Silveira de Queiroz) 

  

Pelo contexto (texto 2), a expressão inicial “no começo” 

se refere a: 

 a) época ainda não datada pela História; 

 b) tempos pouco anteriores à descoberta do Brasil; 

 c) momentos de nosso passado colonial; 



 

 

 d) tempos pré-modernos, antes do advento da República; 

 e) época de fantasia, em que tudo se podia imaginar. 

  

Questão 199: FGV - OF CHAN (MRE)/MRE/2016  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 2 

  

No começo era o pé 

 

Sim, no começo era o pé. Se está provado, por 

descobertas arqueológicas, que há sete mil anos estes 

brasis já eram habitados, pensai nestas legiões e legiões 

de pés que palmilharam nosso território. E pensai nestes 

passos, primeiro sem destinos, machados de pedra abrindo 

as iniciais picadas na floresta. E nos pés dos que subiam às 

rochas distantes, já feitos pedra também, e nos que se 

enfeitaram de penas e receberam as primeiras botas dos 

conquistadores e as primeiras sandálias dos pregadores; 

pés barrentos, nus, ou enrolados de panos dos 

caminheiros, pés sobre-humanos dos bandeirantes que 

alargaram um império, quase sempre arrastando passos e 

mais passos em chãos desconhecidos, dos marinheiros dos 

barcos primitivos e dos que subiram aos mastros das 

grandes naus. Depois o Brasil se fez sedentário numa 

parte de seu povo. Houve os pés descalços que carregaram 

os pés calçados, pelas estradas. A moleza das sinhazinhas 

de pequeninos pés redondos, quase dispensáveis pela falta 

de exercício. E depois das cadeirinhas, das carruagens, 

das redes carregadas por escravos, as primeiras grandes 

estradas já com postos de montaria organizados, o 

pedágio de vinténs estabelecido já no século XVIII. Mas 

além da abertura dos portos, depois da primeira etapa da 

industrialização, com os navios a vapor, as estradas de 

ferro, o pé de sete milênios da terra do Brasil ainda faz 

seu caminho. 
(Dinah Silveira de Queiroz) 
  

“E nos pés dos que subiam às rochas distantes, já feitos 

pedra também...”; a expressão sublinhada se justifica 

porque: 

 a) todas as pessoas referidas já morreram há muito 

tempo; 

 b) todos esses pés se tornaram monumentos em nossa 

história; 

 c) os pés se endureceram pelo sacrifício das caminhadas; 

 d) as pessoas se tornaram insensíveis diante do sacrifício 

alheio; 

 e) o trabalho excessivo tornou brutais e animalescos os 

pés dos caminhantes. 

  

Questão 200: FGV - OF CHAN (MRE)/MRE/2016  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 2 

  

No começo era o pé 

 

Sim, no começo era o pé. Se está provado, por 

descobertas arqueológicas, que há sete mil anos estes 

brasis já eram habitados, pensai nestas legiões e legiões 

de pés que palmilharam nosso território. E pensai nestes 

passos, primeiro sem destinos, machados de pedra abrindo 

as iniciais picadas na floresta. E nos pés dos que subiam às 

rochas distantes, já feitos pedra também, e nos que se 

enfeitaram de penas e receberam as primeiras botas dos 

conquistadores e as primeiras sandálias dos pregadores; 

pés barrentos, nus, ou enrolados de panos dos 

caminheiros, pés sobre-humanos dos bandeirantes que 

alargaram um império, quase sempre arrastando passos e 

mais passos em chãos desconhecidos, dos marinheiros dos 

barcos primitivos e dos que subiram aos mastros das 

grandes naus. Depois o Brasil se fez sedentário numa 

parte de seu povo. Houve os pés descalços que carregaram 

os pés calçados, pelas estradas. A moleza das sinhazinhas 

de pequeninos pés redondos, quase dispensáveis pela falta 

de exercício. E depois das cadeirinhas, das carruagens, 

das redes carregadas por escravos, as primeiras grandes 

estradas já com postos de montaria organizados, o 

pedágio de vinténs estabelecido já no século XVIII. Mas 

além da abertura dos portos, depois da primeira etapa da 

industrialização, com os navios a vapor, as estradas de 

ferro, o pé de sete milênios da terra do Brasil ainda faz 

seu caminho. 
 (Dinah Silveira de Queiroz) 

  

“...o pé de sete milênios de Terra do Brasil ainda faz seu 

caminho”; considerando-se globalmente o texto, o 

significado dessa frase final do texto 2 mostra que: 

 a) o país ainda está atrasado nos transportes; 

 b) o Brasil ainda tem na miséria grande parte de seu 

povo; 

 c) muitas regiões do Brasil ainda carecem de rodovias; 

 d) nosso país permanece na caminhada em busca de 

progresso nos transportes; 

 e) a Terra do Brasil conserva aspectos de nosso passado 

colonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito 

1) D 2) C 3) E 4) D 5) A 6) A 7) A 8) E 9) E 10) Certo 11) 

Errado 12) Errado 13) Certo 14) Errado 15) Certo 16) 

Errado 17) Errado 18) Certo 19) Errado 20) Errado 21) 

A 22) B 23) Errado 24) Errado 25) Certo 26) Errado 27) 

C 28) C 29) E 30) B 31) A 32) E 33) B 34) A 35) Errado 

36) Errado 37) Certo 38) C 39) E 40) Certo 41) Certo 42) 

Certo 43) Certo 44) E 45) C 46) D 47) B 48) C 49) C 50) 

B 51) D 52) A 53) A 54) E 55) C 56) D 57) C 58) E 59) 

Certo 60) Certo 61) A 62) E 63) B 64) B 65) C 66) Errado 

67) Errado 68) Certo 69) Certo 70) B 71) D 72) C 73) C 



 

 

74) A 75) A 76) E 77) A 78) C 79) D 80) A 81) B 82) D 

83) C 84) A 85) Errado 86) Certo 87) Errado 88) Certo 

89) Errado 90) Errado 91) Errado 92) Certo 93) E 94) A 

95) C 96) C 97) A 98) C 99) E 100) D 101) D 102) A 103) 

B 104) D 105) Errado 106) Errado 107) Certo 108) 

Errado 109) Certo 110) Certo 111) E 112) B 113) E 114) 

B 115) A 116) C 117) C 118) B 119) E 120) D 121) E 

122) B 123) Certo 124) Errado 125) Certo 126) Certo 

127) Certo 128) Certo 129) Errado 130) Certo 131) C 

132) B 133) D 134) D 135) E 136) A 137) B 138) A 139) 

A 140) D 141) A 142) E 143) B 144) Certo 145) Certo 

146) Certo 147) Certo 148) Certo 149) Certo 150) Certo 

151) B 152) Certo 153) Errado 154) Errado 155) Errado 

156) C 157) A 158) E 159) C 160) Certo 161) Errado 

162) Certo 163) C 164) B 165) D 166) C 167) A 168) D 

169) D 170) E 171) Certo 172) Errado 173) Errado 174) 

Certo 175) C 176) A 177) C 178) Certo 179) Certo 180) 

Errado 181) Certo 182) Certo 183) Certo 184) Certo 

185) Errado 186) Certo 187) A 188) C 189) E 190) E 

191) E 192) D 193) C 194) C 195) A 196) E 197) B 198) 

A 199) C 200) D 

  

 

  

Questão 1: CESPE - AnaTA MJ/MJ/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores 

- Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto para o item 

  

Marilena Chaui, filósofa brasileira, afirma que, para a 

classe dominante brasileira (os “liberais”), democracia é o 

regime da lei e da ordem. Para a filósofa, no entanto, a 

democracia é “o único regime político no qual os conflitos 

são considerados o princípio mesmo de seu 

funcionamento”: impedir a expressão dos conflitos sociais 

seria destruir a democracia. O filósofo francês Jacques 

Rancière critica a ideia de democracia que tem 

estruturado nossa vida social — regida por uma ordem 

policial, segundo ele —, devido ao fato de ela se distanciar 

do que seria sua razão de ser: a instituição da política. 

Estamos acomodados por acreditar que a política é isso 

que está aí: variadas formas de acordo social a partir das 

disputas entre interesses, resolvidas por um conjunto de 

ações e normas institucionais. Essa ideia empobrecida do 

que seja a política está, para o autor, mais próxima da 

ideia de polícia, já que diz respeito ao controle e à 

vigilância dos comportamentos humanos e à sua 

distribuição nas diferentes porções do território, 

cumprindo funções consideradas mais ou menos adequadas 

à ordem vigente. Estamos geralmente tão  hipnotizados 

pela “necessidade de um compromisso para se alcançar o 

bem comum” e pela opinião de que “as instituições sociais 

já estão fazendo todo o possível para isso”, que não 

conseguimos perceber nossa contribuição na legitimação 

dessa política policial que administra alguns corpos e torna 

invisíveis outros. 

  

O conceito de política trabalhado pelo autor traz como 

princípio a igualdade. Uma igualdade que não está lá como 

sonho a ser alcançado um dia, mas que é uma 

potencialidade que “só ganha realidade se é atualizada no 

aqui e agora”. E essa atualização se dá por ações que irão 

construir a possibilidade de os “não contados” serem 

levados em conta, serem considerados nesse princípio 

básico e radical de igualdade. Para além dos movimentos 

sociais, existem os ainda-sem-nome e ainda-sem-

movimento. Diz o autor que a política é a reivindicação da 

parte daqueles que não têm parte; política se faz 

reivindicando “o que não é nosso” pelo sistema de direitos 

dominantes, criando, assim, um campo de contestação. Em 

uma sociedade em que os que não têm parte são a maior 

parte, é preciso fazer política. 

  
Marco Antonio Sampaio Malagodi. Geografias do dissenso: sobre conflitos, justiça 

ambiental e cartografia social no Brasil. In: Espaço e economia: Revista Brasileira 

de Geografia Econômica. jan./2012. Internet: <http://espacoeconomia.revues.org/136> 
(com adaptações). 

  

Julgue o item que se segue, acerca das estruturas 

linguísticas do texto. 

  

No trecho “devido ao fato (...) da política”, mantendo-se 

as ideias e a correção do texto, a expressão nominal “a 

instituição da política” poderia ser transformada em 

oração, desde que o sinal de dois-pontos que a antecede 

fosse substituído por vírgula, da seguinte forma: por ela 

se distanciar do que seria sua razão de ser, que é a 

instituição da política. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 2: FGV - Assist Leg (ALEMA)/ALEMA/Agente 

Legislativo/2013  

Assunto: Sentidos  

A empregada foi embora 

  

Chegou ao Brasil um problema que, na Europa, velho de 

meio século, em nosso país só as empregadas domésticas 

enfrentavam: como viver sem empregada, esse 

personagem que, dentro de casa, serve de amortecedor às 

tensões entre homens e mulheres confrontados às 

exigências do cotidiano de uma família. 

  

Quem faz o quê na infinidade de pequenos gestos do dia a 

dia? Nem um nem outro. A resposta é simples: a 

empregada, a babá, a cuidadora. Por vezes as três tarefas 

em uma mesma pessoa. Baixos salários, jornadas 

infindáveis, condições de alojamento deploráveis, essa 

sequela da escravidão exigia uma abolição. A lei é bem 

vinda. Abre uma dinâmica de transformação da sociedade 

que ainda não está visível em toda a sua profundidade e 

cujos desdobramentos vão muito além dos muros da casa. 

Vai interpelar, para além do orçamento das famílias, as 

contas públicas e a organização do tempo nas empresas. 

  



 

 

(Oliveira, Rosiska Darcy de. O Globo, abril de 2013.) 
  

Nas alternativas a seguir há sempre um adjetivo que se 

refere a um substantivo. Assinale a alternativa em que o 

adjetivo não representa uma opinião da autora do texto. 

 a) Baixos salários. 

 b) Jornadas infindáveis. 

 c) Condições deploráveis. 

 d) Contas públicas. 

 e) Pequenos gestos. 

  

Questão 3: FGV - Cons Leg (ALEMA)/ALEMA/Direito 

Constitucional/2013  

Assunto: Sentidos  

Texto 

  

Cobrar responsabilidade 

  

No início do mês, um assaltante matou um jovem em São 

Paulo com um tiro na cabeça, mesmo depois de a vítima ter 

lhe passado o celular. Identificado por câmeras do 

sistema de segurança do prédio do rapaz, o criminoso foi 

localizado pela polícia, mas – apesar de todos os registros 

que não deixam dúvidas sobre a autoria do assassinato – 

não ficará um dia preso. Menor de idade, foi “apreendido” 

e levado a um centro de recolhimento. O máximo de 

punição a que está sujeito é submeter‐se, por três anos, à 

aplicação de medidas “socioeducativas”. 

  

Não é um caso isolado na crônica de crimes cometidos por 

menores de idade no país. Mas houve, nesse episódio de 

São Paulo, uma circunstância que o transformou em mais 

um exemplo emblemático do equivocado abrigo legal que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente confere a 

criminosos que estão longe de poderem justificar suas 

ações com o argumento da imaturidade: ao disparar 

friamente contra o estudante paulista, a assaltante 

estava a três dias de completar 18 anos. Pela selvageria 

do assassinato, o caso remete à barbárie de que foi 

vítima, no Rio, o menino João Hélio, em 2007. Também 

nesse episódio, um dos bandidos que participaram do 

martírio do garoto estava a pouco tempo de atingir a 

maioridade. 

  

Nos dois casos, convencionou‐se, ao anteparo do ECA, que 

a diferença de alguns dias – ou, ainda que o fosse, de 

alguns meses – teria modificado os padrões de 

discernimento dos assassinos. Eles não saberiam o que 

estavam fazendo. É um tipo de interpretação que 

anaboliza espertezas da criminalidade, como o emprego de 

menores em ações – inclusive armadas – de quadrilhas 

organizadas, ou serve de salvo‐conduto a jovens 

criminosos para afrontar a lei. 

  

O raciocínio, nesses casos, é tão cristalino quanto 

perverso: colocam‐se jovens, muitos dos quais mal 

entraram na adolescência, na linha de frente de ações 

criminosas porque, protegidos pelo ECA, e diante da 

generalizada ruína administrativa dos órgãos 

encarregados de aplicar as medidas socioeducativas, na 

prática eles são inimputáveis. Tornam‐se, assim, 

personagens de vestibulares para a entrada em definitivo, 

sem chances de recuperação, numa vida de crimes. 

  

É dever do Estado (em atendimento a um direito 

inalienável) prover crianças e adolescentes com cuidados, 

segurança, oportunidades, inclusive de recuperação diante 

de deslizes sociais. Neste sentido, o ECA mantém 

dispositivos importantes, que asseguram proteção a uma 

parcela da população em geral incapaz de discernir entre 

o certo e o errado à luz das regras sociais. Mas, se estes 

são aspectos consideráveis, por outro lado é condenável o 

viés paternalista de uma lei orgânica que mais contempla 

direitos do que cobra obrigações daqueles a quem 

pretende proteger. 

  

O país precisa rever o ECA, principalmente no que tange 

ao limite de idade para efeitos de responsabilidade 

criminal. É uma atitude que implica coragem (de enfrentar 

tabus que não se sustentam no confronto com a realidade) 

e o abandono da hipocrisia (que tem cercado esse 

imprescindível debate). 

  
(O Globo, 22/04/2013) 
  
“É um tipo de interpretação que anaboliza espertezas da 
criminalidade...”. 
  

Esse segmento do texto expressa que os criminosos 

 a) foram incentivados a inserir menores em seus crimes. 

 b) passaram a cometer maior número de crimes. 

 c) transformaram‐se em quadrilhas organizadas. 

 d) tornaram seus crimes mais violentos, com a inserção 

de armas. 

 e) perderam o medo das punições legais. 

  

Questão 4: FCC - TL (ALERN)/ALERN/Taquigrafia/2013  

Assunto: Sentidos  

Atenção: A questão refere- se ao texto abaixo 

transcrito,extraído do relatório Ação afirmativa na pós-

graduação: o Programa Internacional de Bolsas da 

Fundação Ford na Fundação Carlos Chagas, redigido por 

Fúlvia Rosemberg (São Paulo: FCC/SEP, 2013. p. 35). 

 

Obs.: Ações afirmativas são medidas especiais e 

temporárias, tomadas pelo Estado ou por 

instituições da sociedade civil, com o objetivo 

de eliminar desigualdades historicamente 

acumuladas, decorrentes de motivos raciais, 

étnicos, religiosos, de gênero e outros. 

 

  
Um equívoco recorrente no debate brasileiro refere-se à 
compreensão (com boa ou má-fé) de que programas de 
ação afirmativa eliminariam a avaliação do mérito 
individual, quando, de fato, programas de ação afirmativa 
mantêm avaliação de mérito, mas alteram as regras de 
seleção "do mercado". Como salienta Calvès (2004), 



 

 

estratégias de seleção de ação afirmativa corrigem a sub-
representação de grupos em determinados nichos ou 
posições sociais, principalmente nas intervenções que têm 
por objetivo diminuir desigualdades no acesso a bens 
socialmente produzidos, como foi o caso deste Programa. 
 

Porém, para o provimento de postos no mercado de 
trabalho, ou de vagas no ensino superior e na pós-
graduação ou de bolsas de estudo, os(as) beneficiários(as) 
são pessoas, indivíduos. E assim sendo, processa-se 
também uma avaliação individual, de seu mérito ou 
potencial. O pressuposto metateórico é que, ao mesmo 
tempo em que somos produto de nossas condições de 
origem, somos também agentes, dentro de certos limites, 
dos caminhos que trilhamos, especialmente quando 
ultrapassamos as várias barreiras educacionais. 
 

Ocorre, então, na implementação de experiências de ação 
afirmativa, uma tensão a ser enfrentada entre justiça 
para o grupo e justiça para o indivíduo, contornada pela 
preferência por pessoas que pertencem a certos grupos 
sub-representados, mas que, além disso, apresentam 
potencial ou mérito individual. A seleção das pessoas, a 
partir de seus méritos e potencialidades individuais, se 
processa, mas, agora, entre "iguais" do ponto de vista das 
condições sociais responsáveis pela desigualdade social. 
Portanto, não ocorre eliminação de avaliação centrada no 
indivíduo, mas sim a alteração da composição do grupo de 
referência. Na ação afirmativa, esta seleção se processa 
dentro de um grupo mais homogêneo do ponto de vista das 
oportunidades sociais que lhe foram disponibilizadas. 
  
E assim sendo, processa-se também uma avaliação 
individual, de seu mérito ou potencial. O pressuposto 
metateórico é que, ao mesmo tempo em que somos 
produto de nossas condições de origem, somos também 
agentes, dentro de certos limites, dos caminhos que 
trilhamos, especialmente quando ultrapassamos as várias 
barreiras educacionais. 
 

Na situação em que está empregada acima, a palavra 

pressuposto tem o sentido de 

 a) hipótese que, talvez, pudesse ser levantada. 

 b) ideia vaga que as pessoas têm sobre determinado 

assunto. 

 c) a desconfiança que se tem. 

 d) ideia que se considera fundamento para o 

desenvolvimento de outra(s). 

 e) motivo que pode ser alegado para e ncobrir a 

verdadeira origem de um pensamento. 

  

Questão 5: FGV - Aux Leg Op 

(ALEMA)/ALEMA/Bombeiro Hidráulico/2013  

Assunto: Linguagem  

Texto 

  

A Lei seca 

  

A nova Lei Seca ajudou a reduzir o número de mortes nas 

estradas federais no feriado de Páscoa, mas a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) ainda está em alerta para a 

principal causa de óbitos nas rodovias brasileiras: a 

colisão frontal. Com o objetivo de reduzir esse tipo de 

acidente, o governo planeja aprovar um pacote de medidas 

ainda este mês no Congresso, endurecendo multas e 

reforçando a fiscalização, a exemplo do que ocorreu em 

dezembro para coibir a mistura entre álcool e direção. 

  

Segundo a PRF, a Lei Seca por si só não é capaz de 

reduzir a colisão frontal, porque esse tipo de acidente é 

resultado de outros fatores, como a disposição das 

estradas brasileiras e a imprudência dos motoristas, 

mesmo sem consumo de álcool. Além disso, a fiscalização é 

dificultada, já que a colisão pode ocorrer em qualquer 

ponto ao longo das rodovias, principalmente na zona rural, 

onde a maioria conta com apenas uma pista para ida e 

outra para volta. 

  

"É um acidente muito fatal. Se vem um carro a 100 km/h e 

outro, no sentido oposto, também a 100 km/h, é a mesma 

coisa que pegar um carro e bater num muro de concreto a 

200 km/h", afirma o inspetor da PRF Stênio Pires. "Por 

isso que nós queremos endurecer a legislação. É 

praticamente um homicídio, correndo o risco de matar 

uma pessoa de uma forma muito cruel", completa. 

  

Em 2011, foram 2.652 mortes nesse tipo de acidente, 

quase 2.200 em zona rural. Segundo a PRF, apesar de 

representar 3,5% dos acidentes, essa modalidade provoca 

40% dos óbitos. Os números de 2012 ainda estão sendo 

auditados e não foram divulgados, mas a instituição utiliza 

dados dos últimos feriados para avaliar que a Lei Seca não 

conseguiu inibir essas mortes nas estradas federais. 

  
(Rosane d’Agostino) 
  

Observe o cartaz a seguir. 

 

  

Para convencer os motoristas, esse cartaz apela para: 

 a) tentação de correr mais. 

 b) sedução da alta velocidade. 

 c) a penalização econômica. 

 d) a intimação pelo medo. 

 e) a intimação pela vergonha. 

  

Questão 6: ESAF - AIET/DNIT/Ambiental/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão. 

 

A estética da concentração de capital contamina a cidade. 

Os outdoors não se limitam ao tamanho das antigas 

estruturas de madeira – que já eram grandes o bastante. 

Agora, erguem-se em mastros descomunais – igualmente 

permitidos pela prefeitura –, acima de nossa cabeça. 

Berram: “Não nos esqueçam! Somos uma marca de 

sucesso: conseguimos nos exibir aqui, mais alto do que as 

outras. Exibimos o dinheiro que comprou este espaço de 



 

 

destaque na cidade.” As marcas já não vendem seus 

produtos – vendem a imagem do dinheiro associada a elas. 

 

Nessa horrível paisagem urbana, as coisas pequenas 

também lutam para não desaparecer. Debaixo das torres 

opressivas e dos mastros dos outdoors, na vida aqui da 

calçada, cada lojinha, cada pequeno comércio, tem de se 

revestir, se não do dinheiro (que não está sobrando), pelo 

menos da aparência do dinheiro. Restam os pedestres, em 

sua humilde visibilidade, para nos lembrar de que as 

cidades foram feitas para as pessoas. 

 

(Kehl, Maria Rita. 18 crônicas e mais algumas. São Paulo: 
Boitempo, 2011, p.78-80, Adaptado). 
 

Com base nas ideias desenvolvidas no texto, verifica-se 

que a autora do texto 

 a) critica política de urbanização que cria ambientes em 

que os pedestres são desconsiderados porque os espaços 

circulação são ocupados pelas empresas comerciais de 

maneira desordenada. 

 b) apresenta a paisagem urbana como reveladora do 

poder do dinheiro nas sociedades capitalistas e o efeito 

visual negativo que esse poder causa no ambiente coletivo. 

 c) propõe uma nova estética dos meios urbanos, a qual 

contemplaria as pequenas lojas de rua e a convivência 

entre pedestres. 

 d) denuncia o crescimento vertical nos meios urbanos, em 

que os prédios muito altos abrigam muitas pessoas, o que 

dificulta a circulação nas ruas e a escassez de espaços de 

lazer. 

 e) mostra que a competição entre grandes e pequenos 

comerciantes por localização de destaque de suas lojas 

gera desordem na ocupação do espaço urbano, que se vai 

tornando inacessível aos pequenos comerciantes. 

  

Questão 7: ESAF - TSIET/DNIT/Estradas/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Grandes metrópoles em diversos países já aderiram. E o 

Brasil já está falando sobre isso. O pedágio urbano divide 

opiniões e gera debates acalorados. Mas, afinal, o que é 

mais justo? O que fazer para desafogar a cidade de 

tantos carros? Prepare-se para o debate que está apenas 

começando. 

  
(Adaptado de Superinteressante, dezembro2012, p.34)  
 

Marque N(não) para os argumentos contra o pedágio 

urbano; marque S(sim) para os argumentos a favor do 

pedágio urbano. 

 

( ) A receita gerada pelo pedágio vai melhorar o 

transporte público e estender as ciclovias. 

 

( ) Vai ser igual ao rodízio de veículos em algumas 

cidades, que não resolveu os problemas do trânsito. 

 

( ) Se pegar no bolso do consumidor, então todo 

mundo vai ter que pensar bem antes de comprar 

um carro. 

 

( ) A gente já paga garagem, gasolina, seguro, 

estacionamento, revisão....e agora mais o pedágio? 

 

( ) Nós já pagamos impostos altos e o dinheiro não 

é investido no transporte público. 

 

( ) Quer andar sozinho dentro do seu carro? Então 

pague pelo privilégio! 

 

( ) O trânsito nas cidades que instituíram o pedágio 

urbano melhorou. 

 

A ordem obtida é: 

 a) (S) (N) (N) (S) (S) (S) (N) 

 b) (S) (N) (S) (N) (N) (S) (S) 

 c) (N) (S) (S) (N) (S) (N) (S) 

 d) (S) (S) (N) (S) (N) (S) (N) 

 e) (N) (N) (S) (S) (N) (S) (N) 

  

Questão 8: ESAF - TSIET/DNIT/Estradas/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

É difícil imaginar que a quantidade de acidentes de 

trânsito(a), de atropelamentos, de mortes, de pessoas 

feridas, de dor e de sofrimento irá diminuir somente com 

campanhas de conscientização(b). Também é difícil 

acreditar que os prejuízos econômicos e sociais que as 

intermináveis filas de automóveis em congestionamentos 

causam irão acabar somente pedindo-se que as pessoas 

deixem seus veículos em casa. O fato é que, com o 

crescimento que a frota de veículos nas vias vem tendo, é 

inevitável que ocorram mais engarrafamentos(c) e, assim, 

também é inevitável que o estresse dos motoristas(d) 

aumente, gerando um comportamento mais agressivo(e). O 

que tem de ser feito, então, é reduzir o número de 

veículos nas vias. Há um problema, porém: como fazer isso 

em um país em que a economia está aquecida e em que as 

pessoas estão tendo cada vez mais facilidades para 

comprar um carro? A resposta dada por quem estuda o 

tema é quase unânime: investir em transporte coletivo. 

 

(Adaptado de Juliano Tatsch – Jornal do Comércio, 
Solução para problemas no trânsito está no transporte 
coletivo. http://portoimagem.wordpress. 
com/2011/03/24, acesso em 5/12/2012) 
 

De acordo com o desenvolvimento da argumentação do 

texto, o investimento “em transporte coletivo” é a solução 

para vários problemas, exceto para 

 a) “acidentes de trânsito”. 

 b) “campanhas de conscientização”. 

 c) “engarrafamentos”. 

 d) “estresse dos motoristas”. 

 e) “comportamento mais agressivo”. 



 

 

  

Questão 9: ESAF - TSIET/DNIT/Estradas/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Considere os dois fragmentos de texto abaixo para 

responder à questão. 

 

Texto I - Para Luis Antonio Lindau, professor da Escola 

de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, a criação de vias de uso único dos ônibus, com veículos 

modernos e confortáveis, faria, ao contrário do que se 

pode pensar, com que o custo das passagens diminuísse. “A 

tarifa de ônibus aumenta porque o próprio carro a faz 

aumentar. Na medida em que as vias estão mais 

congestionadas, é preciso mais ônibus para prover o 

mesmo serviço, pois o ônibus vai e não consegue voltar no 

tempo certo. Temos é que tirar o ônibus de qualquer 

congestionamento. Precisamos ter faixas só para ônibus, 

que, aliás, são dez vezes mais eficientes para levar 

pessoas do que uma faixa de carro”, observa. 

 

Texto II - Marcos Bicalho, superintendente da 

Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), 

defende os corredores para ônibus como a melhor 

alternativa, porém destaca a dificuldade para que isso 

seja realizado em grande escala. “Acho que os corredores 

são o ovo de Colombo. Mas eles são o conflito. É você tirar 

o espaço dos carros para dar espaço aos ônibus, uma 

decisão extremamente difícil e politicamente radical. 

Mais radical do que fazer metrô, porque no metrô você 

trabalha em um espaço novo. O corredor não, ele é uma 

ação revolucionária, subversiva em relação à ordem 

vigente”, argumenta. 

 

(Adaptado de Juliano Tatsch – Jornal do Comércio, 
Solução para problemas no trânsito está no transporte 
coletivo. http://portoimagem. 
wordpress.com/2011/03/24, acesso em 5/12/2012) 
 

Observa-se que, na comparação entre os dois textos, 

ambos tratam 

 a) da criação de vias de uso único de ônibus, mas I 

ressalta que o preço da passagem poderia ficar mais cara. 

 b) dos grandes congestionamentos provocados pelos 

ônibus, mas I dá destaque para a dificuldade com o tempo 

de viagem. 

 c) da criação de vias de uso único de ônibus, mas sugerem 

os dois que seria uma medida insuficiente a longo prazo. 

 d) dos grandes congestionamentos provocados pelos 

ônibus, mas II acrescenta a necessidade de decisões 

políticas. 

 e) da criação de vias de uso único de ônibus, mas II 

pondera sobre alguns conflitos que surgem para sua 

implantação.  

  

Questão 10: CESPE - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Tema 

1/Licenciamento Ambiental/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Denomina-se política ambiental o conjunto de decisões e 

ações estratégicas que visam promover a conservação e o 

uso sustentável dos recursos naturais. A  política 

ambiental, portanto, tem relação direta com todas as 

demais políticas que promovam o uso dos recursos. Por 

isso, embora a responsabilidade pelo seu estabelecimento 

seja dos órgãos ambientais, todas as demais áreas de 

governo têm um papel a cumprir na execução das políticas 

ambientais. 

 

No Brasil, as primeiras iniciativas governamentais para 

instituir mecanismos para a gestão ambiental datam do 

início do século XIX, com a criação do Jardim Botânico, no 

Rio de Janeiro, e do Serviço Florestal, que funcionou de 

1921 a 1959, sucedido pelo Departamento de Recursos 

Naturais Renováveis e, em 1967, pelo Instituto Brasileiro 

de Desenvolvimento Florestal (IBDF). Em 1973, foi criada 

a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA). Mas foi 

a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, que 

estabeleceu a estrutura formal do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA), integrado por órgãos 

federais, estaduais e municipais e por entidades 

ambientalistas, setores empresariais (indústria, comércio 

e agricultura), populações tradicionais e indígenas e 

comunidade científica. 

 

Em 1985, foi criado o Ministério do Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente e, em 1989, o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), originado da fusão da SEMA com a 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca e com o 

IBDF. Em 1999, a questão ambiental passou a ser tratada 

no âmbito de uma secretaria especial da Presidência da 

República, e, em 1992, ano da Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro, foi finalmente criado o 

Ministério do Meio Ambiente. 

  
Adriana Ramos. Política ambiental. In: Almanaque Brasil 

socioambiental. São Paulo: ISA, 2008 (com adaptações). 
 

Julgue o item, relativo à tipologia e às ideias do texto 

acima, bem como às estruturas nele empregadas. 

Depreende-se da leitura do texto que a criação do 

Ministério do Meio Ambiente deveu-se à conferência 

realizada no Rio de Janeiro, em 1992, conhecida como 

Eco-92. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 11: CESPE - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Tema 

1/Licenciamento Ambiental/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Os principais jornais brasileiros deram pouca atenção à 

18.ª Conferência do Clima, que se realizou em Doha, no 

Catar. Os três maiores diários de circulação nacional 

mandaram repórteres para cobrir os debates e as 

deliberações, mas o noticiário obteve pouco destaque. 

Além disso, os editores voltaram ao antigo vício de isolar 

o material sobre a questão ambiental bem longe do 



 

 

noticiário sobre economia e política, que são as matrizes 

por onde devem passar as decisões governamentais e 

empresariais que podem ajudar a minimizar o efeito das 

mudanças climáticas. 

 

Para buscar uma visão mais próxima da complexidade do 

grande desafio contemporâneo, os leitores precisariam 

acompanhar os relatos das redes de ativistas, que cobrem 

o evento com grande riqueza de detalhes. Mas, devido a 

certas especificidades típicas do próprio tema, que inclui 

o uso de expressões e siglas ainda pouco conhecidas, 

também a leitura desse material mais detalhado não é 

capaz, por si só, de revelar a abrangência do problema 

ambiental. 

 

Assim, entre a abordagem genérica da chamada grande 

imprensa e as questões específicas analisadas por 

ativistas e especialistas nos meios digitais, o cidadão 

comum que não acompanha atentamente a evolução das 

conferências sobre o clima nem tem conhecimento dos 

acordos prévios e posteriores a esses eventos segue no 

escuro. No máximo, acaba declarando seu apoio a medidas 

de defesa do meio ambiente porque isso lhe parece 

politicamente correto. 

  
Luciano Martins Costa. Ainda um assunto marginal. 

Internet: <www.observatoriodaimprensa.com.br> (com 
adaptações). 
 

Com referência às ideias e à tipologia do texto acima 

apresentado, julgue o item. 

A disponibilidade de material detalhado sobre a 

conferência ocorrida em Doha não garante o 

entendimento da abrangência do problema ambiental. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 12: CESPE - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Tema 

1/Licenciamento Ambiental/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Os principais jornais brasileiros deram pouca atenção à 

18.ª Conferência do Clima, que se realizou em Doha, no 

Catar. Os três maiores diários de circulação nacional 

mandaram repórteres para cobrir os debates e as 

deliberações, mas o noticiário obteve pouco destaque. 

Além disso, os editores voltaram ao antigo vício de isolar 

o material sobre a questão ambiental bem longe do 

noticiário sobre economia e política, que são as matrizes 

por onde devem passar as decisões governamentais e 

empresariais que podem ajudar a minimizar o efeito das 

mudanças climáticas. 

 

Para buscar uma visão mais próxima da complexidade do 

grande desafio contemporâneo, os leitores precisariam 

acompanhar os relatos das redes de ativistas, que cobrem 

o evento com grande riqueza de detalhes. Mas, devido a 

certas especificidades típicas do próprio tema, que inclui 

o uso de expressões e siglas ainda pouco conhecidas, 

também a leitura desse material mais detalhado não é 

capaz, por si só, de revelar a abrangência do problema 

ambiental. 

 

Assim, entre a abordagem genérica da chamada grande 

imprensa e as questões específicas analisadas por 

ativistas e especialistas nos meios digitais, o cidadão 

comum que não acompanha atentamente a evolução das 

conferências sobre o clima nem tem conhecimento dos 

acordos prévios e posteriores a esses eventos segue no 

escuro. No máximo, acaba declarando seu apoio a medidas 

de defesa do meio ambiente porque isso lhe parece 

politicamente correto. 

  
Luciano Martins Costa. Ainda um assunto marginal. 

Internet: <www.observatoriodaimprensa.com.br> (com 
adaptações). 
 

Com referência às ideias e à tipologia do texto acima 

apresentado, julgue o item. 

O autor do texto conclui que o cidadão mal informado, ao 

declarar apoio às medidas de defesa do meio ambiente, 

não o faz plenamente consciente da relevância dessas 

medidas. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 13: CESPE - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Tema 

1/Licenciamento Ambiental/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Os principais jornais brasileiros deram pouca atenção à 

18.ª Conferência do Clima, que se realizou em Doha, no 

Catar. Os três maiores diários de circulação nacional 

mandaram repórteres para cobrir os debates e as 

deliberações, mas o noticiário obteve pouco destaque. 

Além disso, os editores voltaram ao antigo vício de isolar 

o material sobre a questão ambiental bem longe do 

noticiário sobre economia e política, que são as matrizes 

por onde devem passar as decisões governamentais e 

empresariais que podem ajudar a minimizar o efeito das 

mudanças climáticas. 

 

Para buscar uma visão mais próxima da complexidade do 

grande desafio contemporâneo, os leitores precisariam 

acompanhar os relatos das redes de ativistas, que cobrem 

o evento com grande riqueza de detalhes. Mas, devido a 

certas especificidades típicas do próprio tema, que inclui 

o uso de expressões e siglas ainda pouco conhecidas, 

também a leitura desse material mais detalhado não é 

capaz, por si só, de revelar a abrangência do problema 

ambiental. 

 

Assim, entre a abordagem genérica da chamada grande 

imprensa e as questões específicas analisadas por 

ativistas e especialistas nos meios digitais, o cidadão 

comum que não acompanha atentamente a evolução das 

conferências sobre o clima nem tem conhecimento dos 

acordos prévios e posteriores a esses eventos segue no 



 

 

escuro. No máximo, acaba declarando seu apoio a medidas 

de defesa do meio ambiente porque isso lhe parece 

politicamente correto. 

  
Luciano Martins Costa. Ainda um assunto marginal. 

Internet: <www.observatoriodaimprensa.com.br> (com 
adaptações). 
 

Com referência às ideias e à tipologia do texto acima 

apresentado, julgue o item. 

Conclui-se das ideias expressas no texto, que se 

caracteriza como dissertativo, que seu autor considera 

inadequado o tratamento dado pela “chamada grande 

imprensa” ao noticiário da 18.ª Conferência do Clima. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 14: CESPE - AJ TRE MS/TRE 

MS/Judiciária/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão 

Especialmente no que comunica o papel da justiça eleitoral 

ao princípio da autenticidade eleitoral, cabe a ela garantir 

que prevaleça a vontade do eleitor. Entenda-se: não lhe é 

cabível exigir ou orientar escolhas melhores, ou escolhas 

ideais, apenas fazer valer a escolha expressada 

legitimamente pelo eleitor no resultado das urnas. Assim, 

embora louvável o esforço, não lhe cabe primar por “votos 

de qualidade”(e), apenas pelos votos legitimamente 

conquistados. 

 

O que macula o processo e a formação da vontade não são 

os critérios utilizados pelo eleitor (por mais absurdos, 

subjetivos ou incoerentes que sejam), mas, sim, o 

falseamento de sua vontade. Embora por vezes seja 

atraente o discurso de que uma das funções da justiça 

eleitoral seria incentivar o eleitor a melhor escolher seus 

candidatos, a utilizar-se de critérios objetivos e a não 

levar em conta elementos menores que o interesse 

público, este não é o seu papel. 

 

Sabe-se que, no Brasil, o eleitor geralmente escolhe seus 

candidatos em função de sua imagem social, pelo que os 

meios de comunicação de massa lhe vendem, ou por aquilo 

que é produzido e maquiado no grande mecanismo de 

promoção pessoal que é a propaganda eleitoral. No 

entanto, uma característica essencial da liberdade em 

nosso processo democrático é que o eleitor brasileiro não 

precisa (e não deve) justificar as suas escolhas. Se não 

são as melhores (e geralmente não são) cabe às outras 

ciências identificar e apresentar soluções ao modo como o 

brasileiro encara as questões políticas e seus 

representantes, mas não ao direito eleitoral. Ao direito 

eleitoral, por outro lado, cabe zelar pelo desenvolvimento 

regular. 

  

Paola Biaggi Alves de Alencar. A concretização do 

direito eleitoral a partir dos princípios constitucionais 

estruturantes. In: Revista de Julgados/Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso, vol. 1, 2002, Cuiabá: 
TRE/MT, 2002/6 v, p. 99 (com adaptações). 
 

De acordo com o texto, 

 a) cabe à propaganda eleitoral promover a imagem social 

do candidato para que o eleitor possa melhor escolher seu 

voto. 

 b) é papel da justiça eleitoral incentivar o eleitor a 

escolher candidatos que privilegiem os interesses 

públicos. 

 c) o processo democrático brasileiro permite a liberdade 

de escolha do voto, independentemente das condições de 

elegibilidade do candidato. 

 d) o papel da justiça eleitoral é garantir os votos 

legitimamente conquistados, independentemente da 

qualidade do voto. 

 e) ‘votos de qualidade’ são votos de eleitores 

escolarizados e conscientes do processo democrático. 

  

Questão 15: CESPE - AJ TRE MS/TRE 

MS/Judiciária/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão 

Especialmente no que comunica o papel da justiça eleitoral 

ao princípio da autenticidade eleitoral, cabe a ela garantir 

que prevaleça a vontade do eleitor. Entenda-se: não lhe é 

cabível exigir ou orientar escolhas melhores, ou escolhas 

ideais, apenas fazer valer a escolha expressada 

legitimamente pelo eleitor no resultado das urnas. Assim, 

embora louvável o esforço, não lhe cabe primar por “votos 

de qualidade”, apenas pelos votos legitimamente 

conquistados. 

 

O que macula o processo e a formação da vontade não são 

os critérios utilizados pelo eleitor (por mais absurdos, 

subjetivos ou incoerentes que sejam), mas, sim, o 

falseamento de sua vontade. Embora por vezes seja 

atraente o discurso de que uma das funções da justiça 

eleitoral seria incentivar o eleitor a melhor escolher seus 

candidatos, a utilizar-se de critérios objetivos e a não 

levar em conta elementos menores que o interesse 

público, este não é o seu papel. 

 

Sabe-se que, no Brasil, o eleitor geralmente escolhe seus 

candidatos em função de sua imagem social, pelo que os 

meios de comunicação de massa lhe vendem, ou por aquilo 

que é produzido e maquiado no grande mecanismo de 

promoção pessoal que é a propaganda eleitoral. No 

entanto, uma característica essencial da liberdade em 

nosso processo democrático é que o eleitor brasileiro não 

precisa (e não deve) justificar as suas escolhas. Se não 

são as melhores (e geralmente não são) cabe às outras 

ciências identificar e apresentar soluções ao modo como o 

brasileiro encara as questões políticas e seus 

representantes, mas não ao direito eleitoral. Ao direito 



 

 

eleitoral, por outro lado, cabe zelar pelo desenvolvimento 

regular. 

  
Paola Biaggi Alves de Alencar. A concretização do 

direito eleitoral a partir dos princípios constitucionais 

estruturantes. In: Revista de Julgados/Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso, vol. 1, 2002, Cuiabá: 
TRE/MT, 2002/6 v, p. 99 (com adaptações). 
 

De acordo com o sentido do período “O que macula (...) de 

sua vontade”, 

 a) critérios absurdos, subjetivos ou incoerentes 

contribuem para o falseamento da vontade do eleitor. 

 b) a vontade do eleitor é subjetiva, por isso é 

considerada falsa pela justiça eleitoral. 

 c) as incoerências nos critérios de escolha de candidatos 

forjam a vontade dos eleitores. 

 d) apesar do falseamento da vontade do eleitor, o que 

prejudica o processo eleitoral são os critérios pessoais 

utilizados pelo eleitor em suas escolhas. 

 e) o falseamento da vontade dos eleitores compromete o 

processo e a formação da vontade de quem escolhe um 

candidato. 

  

Questão 16: ESAF - AFC (STN)/STN/Contábil/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

Em dezembro de 2012, o governo federal lançou mais uma 

rodada de medidas(a) para acelerar a economia(b). A ideia 

é trazer de volta investimentos, que andaram 

desaparecidos nos últimos meses e que são vitais para o 

crescimento. O objetivo é pressionar os investidores para 

uma alta de 8% no ano de 2013 e, assim, sustentar a 

perspectiva de que o produto interno bruto avance 4% a 

partir de 2013(e). Há cinco trimestres consecutivos, a 

taxa que mede o investimento em capital produtivo(d) só 

cai, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística(c). Para M. R., professor de economia, o 

diagnóstico do governo é correto, mas o remédio é 

fraco(d). “A redução da taxa de juros sozinha não pode 

ser entendida como fator decisivo para o investimento”, 

diz ele. “Essa decisão tem mais a ver com as expectativas 

do setor privado em relação à demanda”. Em outras 

palavras, os empresários não se sentem confiantes no 

retorno que terão num horizonte de crise econômica 

prolongada(e), apesar do acesso facilitado ao crédito. 

  
(Adaptado de IstoÉ, 12/12/2012) 
 

Subentende-se das ideias expressas no texto que 

 a) a “rodada de medidas” inclui a redução da taxa de 

juros. 

 b) não faz parte da responsabilidade dos investidores do 

setor privado “acelerar a economia”. 

 c) as maiores críticas às medidas do governo vêm do 

setor privado e do “ Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística”. 

 d) não se pode atribuir à ideia de que o “remédio é fraco” 

a queda dos investimentos em “capital produtivo”. 

 e) a “crise econômica prolongada” não resistirá ao avanço 

do produto interno bruto para “4% a partir de 2013”.  

  

Questão 17: CESPE - AE ES/SEGER 

ES/Administração/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão 

 

Quando meus amigos e colegas viram meu nome na lista de 

aprovados no vestibular para Letras, todos me fizeram a 

mesma pergunta: “Mas você vai ser professor?” A 

pergunta, embora bem-intencionada, não era feita como 

quem soubesse que há, na área, muitas ramificações e 

profissões possíveis (que eu poderia não ser professor e, 

sim, pesquisador, revisor, tradutor), mas, sim, como quem 

me pergunta se eu iria mesmo colocar a cabeça dentro da 

boca de um leão. 

 

De certa forma, é assim que é ser professor no Brasil, 

conforme aprendi anos mais tarde, no meu primeiro 

concurso, pleiteando uma vaga no município. A prática me 

ensinou definitivamente o que era sugerido naquela 

pergunta dos meus amigos: o salário não é bom, a rotina é 

cansativa, as reuniões pedagógicas são constantes, a 

necessidade de atualizar-se é diária e a docência, a 

relação com os alunos, é impactante. Isso se dá 

especialmente quando lidamos com alunos problemáticos. 

 

Não entrei na faculdade com grandes ilusões, mas também 

não estava preparado por ela no meu primeiro dia à frente 

de uma sala de aula, com trinta alunos já decididos a me 

rejeitar. Tornei-me professor muito depois de receber o 

diploma com a habilitação. Acho que posso dizer que fui 

lapidado com a prática e que ainda tenho muito pela 

frente, pois só faz quatro anos desde aquele primeiro dia. 

 

Porém já tenho as minhas certezas: ser professor poderia 

ser muito mais confortável, poderia ser muito menos 

estafante, mas vale todos os momentos. E isso aprendi no 

dia da minha estreia: já lá conheci a incrível sensação de 

passar conhecimento útil para alguém e ver que essas 

novas informações foram apreendidas. 

 

Então, sim, eu escolhi ser professor. É mesmo comparável 

a colocar a cabeça dentro da boca de um leão ou a 

qualquer outra coisa que os outros julgam louca, mas não 

fazem ideia da emoção que causa. Escolhi ser professor e 

escolho diariamente colocar-me nessa posição 

desvalorizada, mal paga, cansativa, mas recompensadora 

como poucas outras profissões são capazes de 

possibilitar. 

  
André da Cunha. Mas você vai ser professor? In: 

Revista Língua Portuguesa, n.º 39, Escala Educacional, 
2012 (com adaptações). 
  



 

 

 

Com base nas ideias desenvolvidas no texto, verifica-se 

que o autor 

 a) justifica que a desvalorização e a baixa remuneração 

dos professores fizeram que a maioria deles decidisse ser 

professor que finge fazer seu trabalho. 

 b) partilha da ideia de que ser professor é encarar o 

desafio de “colocar a cabeça dentro da boca de um leão”. 

 c) apresenta um histórico da profissão de professor e 

dos desafios enfrentados por esse profissional em seu 

cotidiano. 

 d) sugere que o salário de professor é baixo porque a 

rotina docente é muito leve e as reuniões pedagógicas são 

escassas. 

 e) considera muito pouco gratificante a profissão de 

professor, mesmo considerando motivadora a atribuição 

de transmissão de informação útil a outras pessoas. 

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 18: CESPE - AE ES/SEGER 

ES/Administração/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Quando, por exemplo, digo que utilizei uma linha de 

crédito de uma instituição ou que fiz uma compra 

parcelada, o meu estado emocional é muito diferente 

daquele que experimento ao dizer que contraí uma dívida 

em uma instituição financeira. Na primeira fala, enquadrei 

a situação como um ganho e, na outra, como uma perda. 

 

Quando nos encontramos em situações que são percebidas 

por nós como favoráveis e seguras, tendemos a relaxar e 

ficamos menos críticos e racionais, ao contrário do que 

ocorre em situações desconfortáveis e arriscadas, nas 

quais ficamos imediatamente mais cautelosos. Essa reação 

gerada pela nossa percepção pode ter implicações sérias 

na nossa conduta. Como, em geral, não gostamos e não 

sabemos lidar bem com perdas, tentamos evitá-las ou 

diminuí-las ao máximo. 

  
Adriana Spacca Olivares Rodopoulos. Internet: 
<http://dinheirama.com/blog> (com adaptações). 
  

No que concerne às ideias desenvolvidas no texto, assinale 

a opção correta. 

 a) Depreende-se do texto que, por meio da linguagem, 

expressamos não só nosso ponto de vista em relação a 

fatos, mas também nosso estado emocional. 

 b) Segundo a autora do texto, as pessoas são cautelosas 

apenas em situações de risco. 

 c) De acordo com o texto, as pessoas que vivenciam 

muitas situações favoráveis e seguras são menos críticas. 

 d) A autora do texto esclarece que, atualmente, não 

contrai dívidas em instituições financeiras porque, sempre 

que o fez, ficou emocionalmente abalada. 

 e) Das informações expressas no texto infere-se que 

pagamentos parcelados não constituem dívidas com 

instituição financeira. 

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 19: CESPE - AE ES/SEGER ES/Direito/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão 

 

Para começar, gostaria que você apenas lesse as palavras 

abaixo e prestasse atenção ao sentimento ou à emoção 

que elas imediatamente disparam em você. Trocando em 

miúdos, como você se sente quando vê as palavras 

“crédito”, “débito” e “empréstimo”? 

 

Normalmente, a palavra “crédito” dispara em nós 

sensações positivas, já as outras nos causam certo 

desconforto, porque imediatamente associamos crédito a 

ganhos, e débito e empréstimo a perdas. 

 

De acordo com a psicologia econômica, a dor de perder 

algo é, em média, duas vezes maior que o prazer 

proporcionado pelo ganho dessa mesma coisa. Quem já 

perdeu uma nota de R$ 50,00, por exemplo, e já teve a 

sorte de achar uma sabe bem do que estou falando. 

 

Historicamente, a palavra “crédito” começou a ser 

utilizada pelas instituições financeiras nos extratos de 

conta bancária e sempre associada ao sinal “+”, designando 

depósitos, entradas, ou seja, ganhos. 

 

Já a palavra “débito”, seguida do sinal “–”, corresponde a 

saídas, retiradas, pagamentos, enfim, a perdas. Além 

disso, as expressões “saldo credor” e “saldo devedor” 

contribuem para que a nossa percepção em relação às 

palavras “crédito” e “débito” seja afetada positivamente 

no primeiro caso e negativamente no segundo. 

 

Se somarmos a essa associação quase espontânea e 

imediata outras da mesma natureza, disparadas por 

termos como “cheque especial”, “financiamento”, “linha de 

crédito”, “crédito fácil”, talvez consigamos explicar por 

que muitas pessoas entendem empréstimo como parte de 

sua renda. 

 

Se pararmos, por um segundo que seja, e interrompermos 

essa primeira associação, seremos capazes de entender 

tomada de crédito, financiamento, utilização de cheque 

especial como tomadas de empréstimo. Tomar um 

empréstimo significa contrair, assumir uma dívida. E aí a 

coisa toda muda de figura. 

 

Quando percebemos a utilização de uma linha de crédito, 

de uma parcelinha que seja do cheque especial, ou de 

qualquer outra forma de empréstimo, como uma perda, 

nossa reação é parar para pensar se aquilo é realmente 

necessário, imprescindível. 

 

Se, mesmo após reflexão, chegarmos à conclusão de que 

temos de tomar o empréstimo, isto é, de encarar a perda, 

nosso segundo passo será tentar minimizar essa perda, 

procurando melhores taxas de juros. 

 

Agora veja que interessante. Quando encaramos a tomada 



 

 

de empréstimo como um ganho, nossa reação é maximizar 

o nosso ganho e aí podemos até nos empolgar com alguma 

oferta irresistível e acabar nos endividando além da 

conta. 

 

Portanto, lembre-se que, ao utilizar linha de crédito, 

financiamento, parcelamento, cartão de crédito, você, na 

verdade, contrai uma dívida que deverá ser paga, custe o 

que custar. 

  
Adriana Spacca Olivares Rodopoulos. Internet: 
<http://dinheirama.com/blog> (com adaptações). 
  

 

Com base na argumentação desenvolvida no texto, 

verifica-se que autora 

 a) defende que, em situações financeiras seguras, os 

clientes de bancos tendem a ficar preocupados, pois se 

deparam com a situação real de seu endividamento. 

 b) defende que o significado da palavra “crédito” é mais 

positivo que os das palavras “débito” e “empréstimo” e, 

por isso, propõe que os bancos utilizem a palavra 

“empréstimo” no lugar da expressão “linha de crédito”. 

 c) afirma que, quando o cliente de uma instituição 

financeira percebe como perda uma linha de crédito a ele 

concedida, ele tende a refletir e, então, contrata esse 

serviço, mesmo sabendo que ele lhe trará prejuízos. 

 d) suscita a reflexão sobre a influência dos nomes dos 

produtos oferecidos pelos bancos na tomada de decisão 

de clientes que contratam empréstimo ou utilizam cartão 

de crédito. 

 e) sustenta que as reações geradas pela percepção 

humana não interferem na conduta dos consumidores. 

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 20: CESPE - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A informação virtual adquire, a cada dia, mais importância. 

Os acessos às páginas que integram o portal do CNJ na 

Internet (www.cnj.jus.br) alcançaram, em novembro de 

2012, a marca de mais de 16 milhões. O dado, levantado 

pela Secretaria de Comunicação Social, leva em conta o 

número total de visitas a todas as páginas que são 

acessadas por meio do portal do CNJ, sejam as voltadas 

para o público externo ou as utilizadas pelo público 

interno. 

 

No total, foram 16.227.736 páginas acessadas, o que 

representa um aumento de 244,59% em relação ao número 

obtido em janeiro de 2012, que foi de 4.709.335 páginas 

acessadas. Outro indicador importante, o número de 

visitantes únicos, obteve um significativo crescimento no 

período: 80,13%. Foram registrados 196.657 visitantes 

únicos em janeiro de 2012, contra 354.248, em novembro 

do mesmo ano. Pelo critério de ‘visitantes únicos’, acessos 

diversos feitos por um mesmo visitante são contabilizados 

apenas uma vez. 

 

No acumulado do ano, o número de visitantes únicos chega 

a 2.947.476, e o total de páginas do portal visitadas foi 

de 116.560.649. Os números referem-se ao período de 

janeiro a novembro de 2012. 

  
Internet: <www.cnj.jus.br/noticias/cnj/> (com 
adaptações). 
 

Com base nas ideias e estruturas linguísticas do texto 

acima, julgue o item seguinte. 

 

Pelos sentidos do texto, o aumento do número de acessos 

ao portal do CNJ em 2012 foi insignificante 

comparativamente à ampliação do número de usuários da 

Internet constatada atualmente. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 21: CESPE - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A informação virtual adquire, a cada dia, mais importância. 

Os acessos às páginas que integram o portal do CNJ na 

Internet (www.cnj.jus.br) alcançaram, em novembro de 

2012, a marca de mais de 16 milhões. O dado, levantado 

pela Secretaria de Comunicação Social, leva em conta o 

número total de visitas a todas as páginas que são 

acessadas por meio do portal do CNJ, sejam as voltadas 

para o público externo ou as utilizadas pelo público 

interno. 

 

No total, foram 16.227.736 páginas acessadas, o que 

representa um aumento de 244,59% em relação ao número 

obtido em janeiro de 2012, que foi de 4.709.335 páginas 

acessadas. Outro indicador importante, o número de 

visitantes únicos, obteve um significativo crescimento no 

período: 80,13%. Foram registrados 196.657 visitantes 

únicos em janeiro de 2012, contra 354.248, em novembro 

do mesmo ano. Pelo critério de ‘visitantes únicos’, acessos 

diversos feitos por um mesmo visitante são contabilizados 

apenas uma vez. 

 

No acumulado do ano, o número de visitantes únicos chega 

a 2.947.476, e o total de páginas do portal visitadas foi 

de 116.560.649. Os números referem-se ao período de 

janeiro a novembro de 2012. 

  
Internet: <www.cnj.jus.br/noticias/cnj/> (com 
adaptações). 
 

Com base nas ideias e estruturas linguísticas do texto 

acima, julgue o item seguinte. 

 

Infere-se do texto que o crescimento do número de 

visitantes únicos é um indicador relevante da importância 

da informação virtual. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 22: CESPE - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  



 

 

A discriminação, como um componente indissociável do 

relacionamento entre os seres humanos, reveste-se 

inegavelmente de uma roupagem competitiva. Afinal, 

discriminar nada mais é do que tentar reduzir as 

perspectivas de uns em benefício de outros. Quanto mais 

intensa a discriminação e mais poderosos os mecanismos 

inerciais que impedem o seu combate, mais ampla é a 

clivagem entre discriminador e discriminado. Dessa lógica 

resulta, inevitavelmente, que aos esforços de uns em prol 

da concretização da igualdade se contraponham os 

interesses de outros na manutenção do status quo. É 

crucial, pois, que as ações afirmativas, mecanismo jurídico 

concebido com vistas a quebrar essa dinâmica perversa, 

sofram o influxo dessas forças contrapostas e atraiam 

considerável resistência, sobretudo da parte dos que 

historicamente se beneficiaram da exclusão dos grupos 

socialmente fragilizados. 

 

Ao Estado cabe, assim, a opção entre duas posturas 

distintas: manter-se firme na posição de neutralidade e 

permitir a total subjugação dos grupos sociais 

desprovidos de voz, de força política e de meios de fazer 

valerem os seus direitos; ou, ao contrário, atuar 

ativamente para mitigar as desigualdades sociais, cujo 

público-alvo é precisamente as minorias raciais, étnicas, 

sexuais e nacionais. 

 

Joaquim Barbosa B. Gomes. As ações afirmativas e os 

processos de promoção da igualdade efetiva. In: 

AJUFE (Org.). Seminário internacional: as minorias e o 

direito. 1.ª ed. 2003, p. 91-2 (com adaptações). 
 

Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto 

acima, julgue o próximo item. 

 

De acordo com o autor do texto, a imparcialidade do 

Estado em relação à discriminação de grupos minoritários 

é condição essencial para a redução das desigualdades 

sociais. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 23: CESPE - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Como afirma Foucault, a verdade jurídica é uma relação 

construída a partir de um paradigma de poder social que 

manipula o instrumental legal, de um poder-saber que 

estrutura discursos de dominação. Assim, não basta 

proteger o cidadão do poder com o simples contraditório 

processual e a ampla defesa, abstratamente assegurados 

na Constituição. Deve haver um tratamento crítico e uma 

posição política sobre o discurso jurídico, com a 

possibilidade de revelar possíveis contradições e 

complexidades das tábuas de valor que orientam o direito. 

 

Ora, o conceito de justiça é o de um discurso construído 

dentro de uma instância de poder, e construído dentro de 

uma processualidade. Segundo Lyotard, não existe um 

discurso a priori correto ou verídico, mas narrativas 

entrecruzantes em busca de verdades parciais, históricas. 

O discurso sobre a justiça não pode ser diferente. Ele há 

de ser plurissignificativo, embasado em valores 

diversificados, mutáveis, conhecidos retoricamente, e não 

no fechamento kantiano, platônico e cartesiano dos 

sentidos prévios, imutáveis, unissignificativos do que seja 

o justo. 

 

Somente o processo isocrítico e com estruturação em um 

paradigma democrático-constitucional de fiscalização 

constante das premissas discursivas pode levar a um 

processo justo e a um direito justo em algum sentido. 

 

Dessa forma, justiça é a busca da processualidade para 

que os agentes partícipes do processo e, latu sensu, toda 

a sociedade possam participar e controlar a 

institucionalização do justo. 

  
Newton de Oliveira Lima. Um valor discursivo e político. 

In: Revista Jus Vigilantibus. Internet: <http://jusvi.com> 
(com adaptações). 
 

Com relação aos sentidos e a aspectos linguísticos do 

texto acima,  julgue o item que se segue. 

 

Infere-se da leitura do texto que o contraditório e a 

ampla defesa protegem o cidadão de forma simples e 

prática. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 24: CESPE - AJ 

CNJ/CNJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Um dos maiores méritos da sabedoria grega consistiu, 

justamente, em apresentar a moderação, ou bom senso, 

como a virtude suprema. No frontispício do templo de 

Apolo, em Delfos, uma das inscrições célebres era: nada 

em excesso. Aquele que exerce seu direito sem 

moderação acaba por perdê-lo. Do mesmo modo, a 

exigência excessiva por um mal sofrido transforma o 

exercício do direito em uma manifestação de vingança 

pura e simples. Nesse caso, a justiça muda de lado: ela se 

desloca para o lado do adversário. De acordo com a 

tradição da jurisprudentia romana, a advertência de 

Cícero manifesta exatamente esse sentido. Com 

frequência, disse ele, há ocasiões em que os atos que nos 

parecem os mais dignos de um homem justo transmudam-

se no seu contrário. É o caso, por exemplo, do dever de 

respeitar a promessa feita, ou de cumprir o contratado. 

Se a prática do ato devido prejudica o devedor, sem 

nenhum proveito para o credor, o não cumprimento da 

palavra dada é plenamente justificado, pois a justiça nos 

obriga a dar sempre preferência ao bem sobre o mal. 

 

Tudo isso, na verdade, decorre do fato de que a virtude 

da justiça tende sempre a alcançar certo estado de 

equilíbrio, longe de todo excesso. Não por outra razão a 

deusa Tétis foi representada, no imaginário grego, 



 

 

portando uma balança. A realização da justiça pressupõe, 

necessariamente, um constante sopeso de valores. 

  
Fábio Konder Comparato. Ética: direito, moral e religião 
no mundo moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 
2006, p. 528-9 (com adaptações). 
 

Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto 

acima, julgue o item seguinte. 

 

Depreende-se do texto que, de acordo com os gregos, o 

exercício do direito é uma virtude suprema. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 25: CESPE - TJ TJDFT/TJDFT/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

Mesmo com os avanços na área de segurança, os crimes 

virtuais, ou cibercrimes, continuam causando muitos 

problemas financeiros,  como mostrou um estudo feito 

pela empresa de segurança Norton no ano de 2012. De 

acordo com o estudo, somente no Brasil, os prejuízos 

superam a casa dos R$ 15 bilhões por ano. No mundo todo, 

esse valor sobe para cerca de R$ 220 bilhões. Entre os 

motivos para esses números expressivos, estão o aumento 

de ataques a dispositivos móveis e redes sociais e a 

própria lentidão do sistema no combate aos crimes. 

 

O estudo revela que, com a prosperidade da economia 

brasileira e a crescente aquisição de computadores e 

celulares, o Brasil tem-se  mostrado um alvo importante 

para os criminosos, além de se apresentar como origem de 

grande parte dos ataques no mundo. Nesse quesito, o país 

está em quarto lugar no ranque mundial, atrás apenas dos 

Estados Unidos da América, da China e da Índia. A 

tradição  social do país pode contribuir para esse fato, já 

que sítios de relacionamento como Facebook, Orkut e 

Twitter são populares também entre  os criminosos. Eles 

conseguem angariar informações pessoais sobre as vítimas 

e ainda utilizam as plataformas para disseminar ameaças. 

A pesquisa mostra que os usuários da Internet, em geral, 

ainda não se preocupam em checar links antes de 

compartilhá-los ou  desconectar-se dos sítios ao deixar de 

navegar neles, e não têm ideia se suas configurações são 

públicas ou privadas. 

 

A pesquisa indica, ainda, que 30% das pessoas no mundo 

não pensam sobre o cibercrime, por não acreditarem que 

poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21% 

admitem não tomar quaisquer medidas de segurança 

quando estão online. De fato, os usuários nem  sequer têm 

percepção da própria situação: 51% não entendem como 

funcionam os procedimentos de segurança virtual e não 

sabem  reconhecer se seus sistemas estão infectados, 

55% não têm certeza se seu computador está livre de 

ameaças e 48% utilizam apenas um antivírus básico. A 

esse respeito, um dos responsáveis pelo estudo afirma: “É 

como andar rápido em uma rodovia sem um cinto de  

segurança.” No entanto, ele reconhece que, aos poucos, as 

pessoas estão se educando: 89% já apagam emails 

suspeitos. 

  
Bruno do  Amaral. Perdas com cibercrimes chegam a R$ 

15 bi no Brasil por ano. Internet: 
<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias> (com 
adaptações). 
  

De acordo com as ideias do texto, 

 

no Brasil, é comum o acesso de criminosos às redes 

sociais, fato que tem reflexo no número considerável de 

crimes virtuais praticados no país. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 26: CESPE - TJ TJDFT/TJDFT/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

Mesmo com os avanços na área de segurança, os crimes 

virtuais, ou cibercrimes, continuam causando muitos 

problemas financeiros,  como mostrou um estudo feito 

pela empresa de segurança Norton no ano de 2012. De 

acordo com o estudo, somente no Brasil, os prejuízos 

superam a casa dos R$ 15 bilhões por ano. No mundo todo, 

esse valor sobe para cerca de R$ 220 bilhões. Entre os 

motivos para esses números expressivos, estão o aumento 

de ataques a dispositivos móveis e redes sociais e a 

própria lentidão do sistema no combate aos crimes. 

 

O estudo revela que, com a prosperidade da economia 

brasileira e a crescente aquisição de computadores e 

celulares, o Brasil tem-se  mostrado um alvo importante 

para os criminosos, além de se apresentar como origem de 

grande parte dos ataques no mundo. Nesse quesito, o país 

está em quarto lugar no ranque mundial, atrás apenas dos 

Estados Unidos da América, da China e da Índia. A 

tradição  social do país pode contribuir para esse fato, já 

que sítios de relacionamento como Facebook, Orkut e 

Twitter são populares também entre  os criminosos. Eles 

conseguem angariar informações pessoais sobre as vítimas 

e ainda utilizam as plataformas para disseminar ameaças. 

A pesquisa mostra que os usuários da Internet, em geral, 

ainda não se preocupam em checar links antes de 

compartilhá-los ou  desconectar-se dos sítios ao deixar de 

navegar neles, e não têm ideia se suas configurações são 

públicas ou privadas. 

 

A pesquisa indica, ainda, que 30% das pessoas no mundo 

não pensam sobre o cibercrime, por não acreditarem que 

poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21% 

admitem não tomar quaisquer medidas de segurança 

quando estão online. De fato, os usuários nem  sequer têm 

percepção da própria situação: 51% não entendem como 

funcionam os procedimentos de segurança virtual e não 

sabem  reconhecer se seus sistemas estão infectados, 



 

 

55% não têm certeza se seu computador está livre de 

ameaças e 48% utilizam apenas um antivírus básico. A 

esse respeito, um dos responsáveis pelo estudo afirma: “É 

como andar rápido em uma rodovia sem um cinto de  

segurança.” No entanto, ele reconhece que, aos poucos, as 

pessoas estão se educando: 89% já apagam emails 

suspeitos. 

  
Bruno do  Amaral. Perdas com cibercrimes chegam a R$ 

15 bi no Brasil por ano. Internet: 
<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias> (com 
adaptações). 
 

De acordo com as ideias do texto, 

 

o fato de o usuário permanecer conectado a um sítio na 

Internet depois de deixar de navegar em suas páginas 

pode deixar esse usuário vulnerável a cibercrimes. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 27: CESPE - TJ TJDFT/TJDFT/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

O Ministério Público Federal impetrou mandado de 

segurança contra a decisão do juízo singular que, em 

sessão plenária do tribunal do júri, indeferiu pedido do 

impetrante para que às testemunhas indígenas fosse feita 

a pergunta sobre em qual idioma elas se expressariam 

melhor, restando incólume a decisão do mesmo juízo de 

perguntar a cada testemunha se ela se expressaria em 

português e, caso positiva  a resposta, colher-se-ia o 

depoimento nesse idioma, sem prejuízo do auxílio do 

intérprete. 

 

No caso relatado, estava em jogo, na sessão plenária do 

tribunal do júri, o direito linguístico das testemunhas 

indígenas de se expressarem em sua própria língua, ainda 

que essas mesmas pessoas possuíssem o domínio da língua 

da sociedade envolvente, que, no caso, é a  portuguesa. É 

que, conforme escreveu Pavese, só fala sem sotaque 

aquele que é nativo. Se, para o aspecto exterior da 

linguagem, que é a  sua expressão, já é difícil, para aquele 

que fala, falar com a propriedade devida, com razão mais 

forte a dificuldade se impõe para o  raciocínio adequado 

que deve balizar um depoimento testemunhal, pouco 

importando se se trata de testemunha ou de acusado. 

 

No que interessa a este estudo, entre os modelos 

normativos que reconhecem direitos linguísticos, o modelo 

de direitos humanos significa a existência de norma na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da 

Organização das Nações Unidas, que provê um regime  de 

tolerância linguística, garantia essa que não suporta 

direitos linguísticos de forma específica, isto é, 

protegem-se, imediatamente, outros direitos 

fundamentais, tais como direito de liberdade de 

expressão, de reunião, de associação, de privacidade e do 

devido processo legal, e apenas mediatamente o direito 

linguístico; já o modelo dos povos indígenas tem por base 

legal a Convenção n.o 169 da Organização Internacional do 

Trabalho, que prevê a proteção imediata de direitos de 

desenvolvimento da personalidade, tais como 

oportunidade  econômica, educação e saúde, e, 

mediatamente, de direitos linguísticos. 

 

A questão jurídica aqui tratada pode enquadrar-se tanto 

em um modelo quanto em outro, já que pode ser ela 

referida ao direito de liberdade  de expressão na própria 

língua e também ao direito do indígena de falar sua 

própria língua por força do seu direito ao desenvolvimento 

de sua personalidade. Mas há mais. A Constituição Federal 

de 1988 (CF) positivou, expressamente, norma específica 

que protege as línguas indígenas, reconhecendo-as e indo, 

portanto, mais além do que as normas internacionais de 

direitos humanos. Essa proteção  tem a ver  com a ideia 

maior da própria cultura, que se compõe das relações 

entre as pessoas com base na linguagem. 

 

Paulo Thadeu Gomes da  Silva. Direito linguístico: a 

propósito de uma decisão judicial. In: Revista 

Internacional de Direito e Cidadania, n.º 9, p. 183-7, 
fev./2011. Internet: <http://6ccr.pgr.mpf.gov.br> (com 
adaptações). 
  

 

A respeito das ideias apresentadas no texto, julgue o 

item seguinte. 

 

Segundo o texto, no Brasil, a CF é o único documento que 

aborda os direitos dos indígenas. 

 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 28: CESPE - TJ TJDFT/TJDFT/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

A transmissão segura de dados sigilosos, que é um velho e 

importante problema, continua sendo uma questão 

estratégica para qualquer  sociedade moderna. 

 

Para começar a abordá-la, vejamos de forma simplificada 

como as transmissões de dados são feitas de forma 

segura atualmente.  Suponha-se que uma pessoa deseje 

fazer uma compra por meio da Internet e pagá-la com o 

cartão de crédito. Nesse caso, é necessário  enviar os 

dados pessoais do comprador e o número do cartão de 

crédito para a loja. O problema é que, na transmissão, 

pode haver um  espião conectado à rede, interessado em 

bisbilhotar a comunicação para obter os dados pessoais e, 

principalmente, o número do cartão de crédito do 

comprador. Para evitar a espionagem, as lojas virtuais 

utilizam a criptografia por meio de um método conhecido 

como protocolo  de chave pública. 

 



 

 

O computador do internauta comprador irá utilizar essa 

chave para codificar — ou encriptar, como se diz no 

jargão da informática — as  informações pessoais e o 

número do cartão de crédito. Na prática, isso significa 

que esses dados secretos são digitalizados — ou seja,  

codificados — e, em seguida, é realizada uma operação 

lógica que envolve a chave e os dados secretos. Essa 

operação lógica é  equivalente a uma operação matemática 

realizada na base binária. 

 

A segurança de se usar a chave pública reside no fato de 

que qualquer pessoa pode utilizar essa sequência de bits 

para encriptar (codificar)  os dados, mas apenas a loja 

virtual que a gerou poderá decodificar (desencriptar) os 

dados. Para realizar a decodificação, é  necessário ter 

uma segunda sequência de bits lógicos — a chamada chave 

privada — e fazer uma nova operação binária, envolvendo 

os  dados encriptados e a chave privada. Esta última é 

chamada privada porque só aquele que gerou a chave 

pública consegue produzir também a chave privada. 

  

Se um espião tentasse decifrar os dados encriptados 

utilizando um computador moderno, ele levaria muitos 

anos, mesmo que dispusesse  do computador mais rápido 

hoje existente. Por isso, esse é o sistema mais utilizado 

na atualidade por lojas virtuais de Internet, bancos etc. 

  
Paulo Henrique Souto Ribeiro. Criptografia quântica: os 
desafios de gerar códigos invioláveis. In: Revista 
Ciência Hoje, vol. 47, n.º 277, p.  27-8. Internet: 
<www.cienciahoje.uol.com.br> (com adaptações).  
  

 

Com relação às ideias do texto — de Paulo Henrique Souto 

Ribeiro — e às estruturas linguísticas nele empregadas, 

julgue o próximo item. 

 

O protocolo de chave pública é, atualmente, um meio 

eficaz de se promover a comunicação segura de dados 

sigilosos, de acordo com o texto. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 29: CESPE - AJ 

TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O direito e seu conjunto de atos e procedimentos podem 

ser observados como atos literários, e um dos fatores que 

pode explicar essa visão do direito como literatura é o 

fato de que, devido à tradição positivista do direito, os 

atos jurídicos são, via de regra, reduzidos a termo,  isto 

é, transformam-se em textos narrativos acerca de um 

fato. Sob a ótica da literatura, esses atos escritos do 

sistema jurídico são formas de contar e de repassar uma 

história. Assim, é perfeitamente possível conceber, por 

exemplo, uma sentença como uma peça com personagens, 

início, enredo e fim. Nessa esteira de raciocínio, a citação 

de jurisprudência e precedentes em uma petição seria um 

relato inserido em outro, adaptado à necessidade de um 

suporte jurídico. Dessa forma, o literário é intrínseco ao 

jurídico, que encerra traços da literatura pela construção 

de personagens, personalidades, sensibilidades, mitos e 

tradições que compõem o mundo social. 

 

O direito é, por conseguinte, um contar de histórias. 

Assim como os antigos transmitiam o conhecimento por 

intermédio da oralidade, um  processo judicial é, além de 

processo de conhecimento, um conjunto de histórias 

contrapostas uma à outra. Sua lógica sequenciada  permite 

ao juiz a compreensão do acontecimento dos fatos da 

mesma forma que uma boa obra literária reporta o leitor 

ao entendimento  linear de sua narração. A correta 

narrativa judicial é, portanto, um meio de se assegurar 

uma decisão que responda às expectativas  lançadas pela 

parte em um procedimento judiciário. 

  
Germano Schwartz e Elaine Macedo. Pode o direito ser 
arte? Respostas a partir do direito e literatura. 
Internet: <www.conpedi.org.br> (com  adaptações). 
  

 

Com referência às ideias desenvolvidas no texto acima e 

às estruturas linguísticas nele empregadas, julgue o item 

a seguir. 

 

Depreende-se das informações veiculadas no segundo 

parágrafo que, para os autores, a obra literária de 

qualidade deve permitir ao leitor compreender a 

sequência da narrativa. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 30: CESPE - AJ 

TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O direito e seu conjunto de atos e procedimentos podem 

ser observados como atos literários, e um dos fatores que 

pode explicar essa visão do direito como literatura é o 

fato de que, devido à tradição positivista do direito, os 

atos jurídicos são, via de regra, reduzidos a termo,  isto 

é, transformam-se em textos narrativos acerca de um 

fato. Sob a ótica da literatura, esses atos escritos do 

sistema jurídico são formas de contar e de repassar uma 

história. Assim, é perfeitamente possível conceber, por 

exemplo, uma sentença como uma peça com personagens, 

início, enredo e fim. Nessa esteira de raciocínio, a citação 

de jurisprudência e precedentes em uma petição seria um 

relato inserido em outro, adaptado à necessidade de um 

suporte jurídico. Dessa forma, o literário é intrínseco ao 

jurídico, que encerra traços da literatura pela construção 

de personagens, personalidades, sensibilidades, mitos e 

tradições que compõem o mundo social. 

 

O direito é, por conseguinte, um contar de histórias. 

Assim como os antigos transmitiam o conhecimento por 

intermédio da oralidade, um  processo judicial é, além de 

processo de conhecimento, um conjunto de histórias 

contrapostas uma à outra. Sua lógica sequenciada  permite 



 

 

ao juiz a compreensão do acontecimento dos fatos da 

mesma forma que uma boa obra literária reporta o leitor 

ao entendimento  linear de sua narração. A correta 

narrativa judicial é, portanto, um meio de se assegurar 

uma decisão que responda às expectativas  lançadas pela 

parte em um procedimento judiciário. 

  
Germano Schwartz e Elaine Macedo. Pode o direito ser 
arte? Respostas a partir do direito e literatura. 
Internet: <www.conpedi.org.br> (com  adaptações). 
  

  

Com referência às ideias desenvolvidas no texto acima e 

às estruturas linguísticas nele empregadas, julgue o item 

a seguir. 

 

Conclui-se da leitura do texto que, dado o importante 

papel da escrita na ligação entre direito e literatura, 

interpretações de casos jurídicos como narrativas 

literárias são inconcebíveis em sociedades ágrafas. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 31: CESPE - AJ 

TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Eu resolvera passar o dia com os trabalhadores da estiva 

e via-os vir chegando a balançar o corpo, com a comida 

debaixo do braço, muito   modestos. Em pouco, a beira do 

cais ficou coalhada. Durante a última greve, um delegado 

de polícia dissera-me: 

 

— São criaturas ferozes! (...) 

 

Logo que o saveiro atracou, eles treparam pelas escadas, 

rápidos; oito homens desapareceram na face aberta do 

porão, despiram-se, enquanto os outros rodeavam o 

guincho e as correntes de ferro começavam a ir e vir do 

porão para o saveiro, do saveiro para o porão,  carregadas 

de sacas de café. Era regular, matemático, a oscilação de 

um lento e formidável relógio. 

 

Aqueles seres ligavam-se aos guinchos; eram parte da 

máquina; agiam inconscientemente. Quinze minutos depois 

de iniciado o trabalho,  suavam arrancando as camisas. 

Não falavam, não tinham palavras inúteis. Quando a pilha 

de sacas estava feita, erguiam a cabeça e  esperavam nova 

carga. Que fazer? Aquilo tinha que ser até às 5 da tarde. 

(...) 

 

Esses homens têm uma força de vontade incrível. Fizeram 

com o próprio esforço uma classe, impuseram-na. Hoje, 

estão todos ligados,  exercendo uma mútua polícia para a 

moralização da classe. A União dos Operários Estivadores 

consegue, com uns estatutos que a  defendem habilmente, 

o seu nobre fim. (...) 

 

Que querem eles? Apenas ser considerados homens 

dignificados pelo esforço e a diminuição das horas de 

trabalho, para descansar e para  viver. 

 

João do Rio. Os trabalhadores de estiva. In: A alma 

encantadora das ruas. Paris: Garnier, 1908. Internet: 
<www.dominiopublico.gov.br> (com adaptações). 
 

Julgue o item que se segue, relativo às ideias do texto 

acima e às estruturas linguísticas nele utilizadas. 

 

O texto revela realidades jurídicas associadas, por 

exemplo, a relações de trabalho e a direitos sindicais. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 32: CESPE - AJ 

TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

De início, não existiam direitos, mas poderes. Desde que o 

homem pôde vingar a ofensa a ele dirigida e verificou que 

tal vingança o satisfazia e atemorizava a reincidência, só 

deixou de exercer sua força perante uma força maior. No 

entanto, como acontece muitas vezes no domínio biológico, 

a reação começou a ultrapassar de muito a ação que a 

provocara. Os fracos uniram-se; e foi então que começou 

propriamente a incursão do consciente e do raciocínio no 

mecanismo social, ou melhor, foi aí que começou a 

sociedade propriamente dita. Fracos unidos não deixam de 

constituir uma força. E os fracos, os primeiros ladinos e 

sofistas, os primeiros inteligentes da história da 

humanidade, procuraram submeter aquelas relações até 

então naturais, biológicas e necessárias, ao domínio do 

pensamento. Surgiu, como defesa, a ideia de que, apesar 

de não terem força, tinham direitos. Novas noções de 

Justiça, Caridade, Igualdade e Dever foram se insinuando 

naquele grupo primitivo, instiladas pelos que delas 

necessitavam, tão certo como o é o fato de os primeiros 

remédios terem sido inventados pelos doentes. No 

espírito do homem, foi se formando a correspondente 

daquela revolta: um superego mais ou menos forte, que daí 

em diante regeria e fiscalizaria as relações do novo 

homem com os seus semelhantes, impedindo-lhe a 

perpetração de atos considerados por todos como 

proibidos. (...) Na resolução de seus litígios, não mais 

aparecia o mais forte e musculoso diante do menos 

poderoso pelo próprio nascimento e natureza. Igualados 

pelas mesmas condições, afrouxados na sua agressividade 

de animal pelo nascimento do superego, fizeram uma 

espécie de tratado de paz, as leis, pelas quais os 

interesses e os “proibidos” não seriam violados 

reciprocamente, sob a garantia de uma punição por parte 

da coletividade. 

 

Clarice Lispector. Observações sobre o fundamento do 

direito de punir. In: Aparecida Maria Nunes (Org.). 
Clarice na cabeceira. Rio de Janeiro: Rocco, 2012, p. 67-
8 (com adaptações). 
 

A respeito do texto acima, julgue o próximo item. 

 



 

 

Constrói-se no texto uma dicotomia que opõe fraqueza, 

racionalidade e inteligência, de um lado, a força física, 

primitivismo e agressividade animalesca, de outro, sendo a 

formação da sociedade entendida como o resultado do 

embate entre esses dois opostos das qualidades humanas. 

 

  

 Certo  

 Errado  

  

Questão 33: CESPE - AJ 

TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

De início, não existiam direitos, mas poderes. Desde que o 

homem pôde vingar a ofensa a ele dirigida e verificou que 

tal vingança o satisfazia e atemorizava a reincidência, só 

deixou de exercer sua força perante uma força maior. No 

entanto, como acontece muitas vezes no domínio biológico, 

a reação começou a ultrapassar de muito a ação que a 

provocara. Os fracos uniram-se; e foi então que começou 

propriamente a incursão do consciente e do raciocínio no 

mecanismo social, ou melhor, foi aí que começou a 

sociedade propriamente dita. Fracos unidos não deixam de 

constituir uma força. E os fracos, os primeiros ladinos e 

sofistas, os primeiros inteligentes da história da 

humanidade, procuraram submeter aquelas relações até 

então naturais, biológicas e necessárias, ao domínio do 

pensamento. Surgiu, como defesa, a ideia de que, apesar 

de não terem força, tinham direitos. Novas noções de 

Justiça, Caridade, Igualdade e Dever foram se insinuando 

naquele grupo primitivo, instiladas pelos que delas 

necessitavam, tão certo como o é o fato de os primeiros 

remédios terem sido inventados pelos doentes. No 

espírito do homem, foi se formando a correspondente 

daquela revolta: um superego mais ou menos forte, que daí 

em diante regeria e fiscalizaria as relações do novo 

homem com os seus semelhantes, impedindo-lhe a 

perpetração de atos considerados por todos como 

proibidos. (...) Na resolução de seus litígios, não mais 

aparecia o mais forte e musculoso diante do menos 

poderoso pelo próprio nascimento e natureza. Igualados 

pelas mesmas condições, afrouxados na sua agressividade 

de animal pelo nascimento do superego, fizeram uma 

espécie de tratado de paz, as leis, pelas quais os 

interesses e os “proibidos” não seriam violados 

reciprocamente, sob a garantia de uma punição por parte 

da coletividade. 

 

Clarice Lispector. Observações sobre o fundamento do 

direito de punir. In: Aparecida Maria Nunes (Org.). 
Clarice na cabeceira. Rio de Janeiro: Rocco, 2012, p. 67-
8 (com adaptações). 
 

A respeito do texto acima, julgue o próximo item. 

 

Os elementos “Igualados” e “afrouxados”, assim como 

“fizeram”, estão ligados por relação que os associa à ideia 

de homem, descrito em linhas gerais, no texto, como “o 

mais forte e musculoso” e “ menos poderoso pelo próprio 

nascimento e  natureza”. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 34: CESPE - AJ 

TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

De início, não existiam direitos, mas poderes. Desde que o 

homem pôde vingar a ofensa a ele dirigida e verificou que 

tal vingança o satisfazia e atemorizava a reincidência, só 

deixou de exercer sua força perante uma força maior. No 

entanto, como acontece muitas vezes no domínio biológico, 

a reação começou a ultrapassar de muito a ação que a 

provocara. Os fracos uniram-se; e foi então que começou 

propriamente a incursão do consciente e do raciocínio no 

mecanismo social, ou melhor, foi aí que começou a 

sociedade propriamente dita. Fracos unidos não deixam de 

constituir uma força. E os fracos, os primeiros ladinos e 

sofistas, os primeiros inteligentes da história da 

humanidade, procuraram submeter aquelas relações até 

então naturais, biológicas e necessárias, ao domínio do 

pensamento. Surgiu, como defesa, a ideia de que, apesar 

de não terem força, tinham direitos. Novas noções de 

Justiça, Caridade, Igualdade e Dever foram se insinuando 

naquele grupo primitivo, instiladas pelos que delas 

necessitavam, tão certo como o é o fato de os primeiros 

remédios terem sido inventados pelos doentes. No 

espírito do homem, foi se formando a correspondente 

daquela revolta: um superego mais ou menos forte, que daí 

em diante regeria e fiscalizaria as relações do novo 

homem com os seus semelhantes, impedindo-lhe a 

perpetração de atos considerados por todos como 

proibidos. (...) Na resolução de seus litígios, não mais 

aparecia o mais forte e musculoso diante do menos 

poderoso pelo próprio nascimento e natureza. Igualados 

pelas mesmas condições, afrouxados na sua agressividade 

de animal pelo nascimento do superego, fizeram uma 

espécie de tratado de paz, as leis, pelas quais os 

interesses e os “proibidos” não seriam violados 

reciprocamente, sob a garantia de uma punição por parte 

da coletividade. 

 

Clarice Lispector. Observações sobre o fundamento do 

direito de punir. In: Aparecida Maria Nunes (Org.). 
Clarice na cabeceira. Rio de Janeiro: Rocco, 2012, p. 67-
8 (com adaptações). 
 

A respeito do texto acima, julgue o próximo item. 

 

O princípio da explicação dada pela autora para a criação 

dos direitos é comparado àquele que motiva a criação de 

remédios e pode ser expresso pelo seguinte dito popular: 

A necessidade e a fome aguçam o engenho. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 35: CESPE - TJ TRT10/TRT 

10/Administrativa/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  



 

 

O Tribunal Regional do Trabalho da 10.ª Região (TRT), 

após autorização da presidenta, efetuou a doação de 

diversos equipamentos, chamados de “passíveis de 

desfazimento”, a duas entidades: Creche Magia dos 

Sonhos e Associação dos Deficientes de Brasília, 

consideradas pela administração do tribunal como 

legalmente aptas a receber os bens. 

 

A medida é de grande importância porque equipamentos 

considerados obsoletos ou de baixo rendimento para o 

TRT — como impressoras, teclados e computadores — 

podem ser muito úteis para instituições voltadas ao 

trabalho social, que não teriam como obtê-los a não ser 

pela via da doação. 

 

Esse ato integra o rol de ações relacionadas à 

responsabilidade social do tribunal, intensificado a cada 

gestão. 

  
Internet: <www.trt10.jus.br> (com adaptações). 
Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto 

acima, julgue o item a seguir. 

 

De acordo com os sentidos do texto, os equipamentos 

foram doados porque estavam com defeitos de 

fabricação. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 36: CESPE - TJ TRT10/TRT 

10/Administrativa/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Com o objetivo de apresentar boas práticas da 

organização judicial e discutir os desafios e perspectivas 

do Poder Judiciário no atual cenário de mudanças 

tecnológicas e organizacionais, acontecerá o seminário 

Atualidade e Futuro da Administração da Justiça, nos 

dias 11 e 12 de março de 2013, em Porto Alegre. O evento 

será organizado pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª 

Região (TRF4) e pelo Instituto Brasileiro de 

Administração do Sistema Judiciário. 

 

O encontro terá a participação de ministros de tribunais 

superiores, desembargadores, juízes, promotores, 

advogados, delegados, diretores de tribunais e 

professores universitários. Entre as palestras, painéis e 

mesas-redondas estão programados temas a respeito de 

gestão,  informatização, correição virtual, paradigmas, 

meio ambiente, conciliação, comunicação, todos eles 

relacionados à justiça. 

  
Internet: <www.trt10.jus.br> (com adaptações). 
 

Com base nas estruturas linguísticas do texto acima, 

julgue o item que se segue. 

A expressão “boas práticas”, por indicar juízo de valor, 

confere subjetividade ao texto, tornando-o pessoal e 

pouco objetivo. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 37: CESPE - AJ TRT10/TRT 

10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação 

de todas as formas de discriminação são alguns dos 

elementos fundamentais da Declaração dos Direitos e 

Princípios Fundamentais do Trabalho e da Agenda do 

Trabalho Decente da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). 

 

Um requisito básico para que o crescimento econômico dos 

países se traduza em menos pobreza e maior bem-estar e 

justiça social é melhorar as condições de vida das 

mulheres, dos negros e de outros grupos discriminados da 

sociedade; outro é aumentar sua possibilidade de acesso a 

empregos capazes de garantir uma vida digna para si 

próprios e para suas famílias. A pobreza está diretamente 

relacionada aos níveis e padrões de emprego, assim como 

às desigualdades e à discriminação existentes na 

sociedade. Além disso, as diferentes formas de 

discriminação estão fortemente associadas aos 

fenômenos de exclusão social que dão origem à pobreza e 

são responsáveis pelos diversos tipos de vulnerabilidade e 

pela criação de barreiras adicionais que impedem as 

pessoas e grupos discriminados de superar situações de 

pobreza. 

 

A erradicação da pobreza vem sendo considerada uma das 

maiores prioridades para a construção de sociedades mais 

justas, assim como vem aumentando o reconhecimento de 

que as causas e condições de pobreza são diferentes para 

homens e mulheres, negros e brancos. Por isso, estão 

sendo realizados esforços para que as necessidades das 

mulheres e negros sejam consideradas de forma explícita 

e efetiva nas estratégias de redução da pobreza e nas 

políticas de geração de emprego e renda. 

  
Internet: <www.oit.org.br> (com adaptações). 
 

Julgue o item, relativo a ideias e aspectos linguísticos do 

texto acima. 

 

Conclui-se da leitura do texto que o crescimento 

econômico dos países não constitui garantia de 

distribuição de renda e bem-estar econômico da 

população. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 38: CESPE - AJ TRT10/TRT 

10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A economia solidária vem-se apresentando como uma 

alternativa inovadora de geração de trabalho e renda e 

uma resposta favorável às demandas de inclusão social no 

país. Ela compreende uma diversidade de práticas 



 

 

econômicas e sociais organizadas sob a forma de 

cooperativas, associações, clubes de troca, empresas de 

autogestão e redes de cooperação — que realizam 

atividades de produção de bens, prestação de serviços, 

finanças, trocas, comércio justo e consumo solidário. 

 

A Secretaria Nacional de Economia Solidária, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, desde sua criação, em 

2003, vem elaborando mecanismos de formação, fomento 

e educação para o fortalecimento da economia solidária no 

Brasil. Além da divulgação e da promoção de ações nessa 

direção, desde 2007 a Secretaria tem realizado chamadas 

públicas a fim de apoiar os empreendimentos econômicos 

alternativos. 

  
Internet: <http://portal.mte.gov.br/imprensa> (com 
adaptações). 
 

Com relação ao texto acima, julgue o seguinte item. 

 

O emprego das formas verbais “vem elaborando” e “tem 

realizado”, que denotam tempo continuado, associado ao 

das expressões temporais “desde sua criação, em 2003” e 

“desde 2007”, evidencia a intenção do autor do texto de 

sinalizar o caráter produtivo do trabalho realizado pela 

Secretaria Nacional de Economia Solidária. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 39: CESPE - AJ TRT10/TRT 

10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A economia solidária vem-se apresentando como uma 

alternativa inovadora de geração de trabalho e renda e 

uma resposta favorável às demandas de inclusão social no 

país. Ela compreende uma diversidade de práticas 

econômicas e sociais organizadas sob a forma de 

cooperativas, associações, clubes de troca, empresas de 

autogestão e redes de cooperação — que realizam 

atividades de produção de bens, prestação de serviços, 

finanças, trocas, comércio justo e consumo solidário. 

 

A Secretaria Nacional de Economia Solidária, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, desde sua criação, em 

2003, vem elaborando mecanismos de formação, fomento 

e educação para o fortalecimento da economia solidária no 

Brasil. Além da divulgação e da promoção de ações nessa 

direção, desde 2007 a Secretaria tem realizado chamadas 

públicas a fim de apoiar os empreendimentos econômicos 

alternativos. 

  
Internet: <http://portal.mte.gov.br/imprensa> (com 
adaptações). 
 

Com relação ao texto acima, julgue o seguinte item. 

 

Por meio do texto, que se caracteriza como informativo, 

são divulgados aspectos gerais da economia solidária e 

ações desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Economia 

Solidária, do Ministério do Trabalho e Emprego, em prol 

desse programa de geração de trabalho e renda. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 40: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e 

Administrativo/Administração/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Inalterado desde a redemocratização, o sistema político 

brasileiro está finalmente diante de uma oportunidade 

concreta de mudanças, principalmente em relação a 

aspectos que dão margem a uma série de deformações e 

estimulam a corrupção já a partir do período de campanha 

eleitoral. Se as restrições históricas às transformações 

não prevalecerem, a Câmara dos Deputados deverá dar 

início ao debate sobre uma série de inovações com chance 

de valerem já para as próximas eleições. Mais uma vez, 

questões importantes como o voto facultativo e o distrital 

ficarão de fora, o que faz que as atenções se concentrem 

em aspectos mais polêmicos, como o financiamento público 

de campanha, a partir da criação de um fundo proposto 

por meio de projeto de lei. Se a intenção é mesmo reduzir 

as margens para desvios de dinheiro, é importante que as 

pretensões, nesse e em outros pontos, sejam avaliadas 

com objetividade e sem prejulgamentos. 

  

Zero Hora, 8/4/2013. 
 

Julgue o item a seguir, relativo às informações e 

estruturas linguísticas do texto acima. 

 

Infere-se da leitura do texto que há a possibilidade de 

persistirem as restrições às transformações do sistema 

político brasileiro. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 41: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio 

Jurídico/Direito/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Se considerarmos o panorama internacional, 

perceberemos que o Ministério Público brasileiro é 

singular. Em nenhum outro país, há um Ministério Público 

que apresente perfil institucional semelhante ao nosso ou 

que ostente igual conjunto de atribuições. 

 

Do ponto de vista da localização institucional, há grande 

diversidade de situações no que se refere aos Ministérios 

Públicos dos demais países da América Latina. Encontra-

se, por exemplo, Ministério Público dependente do Poder 

Judiciário na Costa Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e 

ligado ao Poder Executivo, no México e no Uruguai. 

 

Constata-se, entretanto, que, apesar da maior extensão 

de obrigações do Ministério Público brasileiro, a relação 

entre o número de integrantes da instituição e a 

população é uma das mais desfavoráveis no quadro latino-

americano. De fato, dados recentes indicam que, no Brasil, 

com 4,2 promotores para cada 100 mil habitantes, há uma 



 

 

situação de clara desvantagem no que diz respeito ao 

número relativo de integrantes. No Panamá, por exemplo, 

o número é de 15,3 promotores para cada cem mil 

habitantes; na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na 

Bolívia, de 4,5. Em situação semelhante ou ainda mais 

crítica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru, com 

3,0; a Argentina, com 2,9; e, por fim, o Equador, com a 

mais baixa relação: 2,4. É correto dizer que há nações 

proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No 

entanto, as atribuições do Ministério Público brasileiro 

são muito mais extensas do que as dos Ministérios 

Públicos desses países. 

  
Maria Tereza Sadek. A construção de um novo 

Ministério Público resolutivo. Internet: 
<https://aplicacao.mp.mg.gov.br> (com adaptações). 
 

Julgue o item seguinte, relativo às ideias e a aspectos 

linguísticos do texto acima. 

 

Os dados expostos no terceiro parágrafo indicam que os 

profissionais do Ministério Público brasileiro são mais 

eficientes que os dos órgãos equivalentes nos demais 

países da América do Sul. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 42: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio 

Jurídico/Direito/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Se considerarmos o panorama internacional, 

perceberemos que o Ministério Público brasileiro é 

singular. Em nenhum outro país, há um Ministério Público 

que apresente perfil institucional semelhante ao nosso ou 

que ostente igual conjunto de atribuições. 

 

Do ponto de vista da localização institucional, há grande 

diversidade de situações no que se refere aos Ministérios 

Públicos dos demais países da América Latina. Encontra-

se, por exemplo, Ministério Público dependente do Poder 

Judiciário na Costa Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e 

ligado ao Poder Executivo, no México e no Uruguai. 

 

Constata-se, entretanto, que, apesar da maior extensão 

de obrigações do Ministério Público brasileiro, a relação 

entre o número de integrantes da instituição e a 

população é uma das mais desfavoráveis no quadro latino-

americano. De fato, dados recentes indicam que, no Brasil, 

com 4,2 promotores para cada 100 mil habitantes, há uma 

situação de clara desvantagem no que diz respeito ao 

número relativo de integrantes. No Panamá, por exemplo, 

o número é de 15,3 promotores para cada cem mil 

habitantes; na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na 

Bolívia, de 4,5. Em situação semelhante ou ainda mais 

crítica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru, com 

3,0; a Argentina, com 2,9; e, por fim, o Equador, com a 

mais baixa relação: 2,4. É correto dizer que há nações 

proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No 

entanto, as atribuições do Ministério Público brasileiro 

são muito mais extensas do que as dos Ministérios 

Públicos desses países. 

  
Maria Tereza Sadek. A construção de um novo 

Ministério Público resolutivo. Internet: 
<https://aplicacao.mp.mg.gov.br> (com adaptações). 
 

Julgue o item seguinte, relativo às ideias e a aspectos 

linguísticos do texto acima. 

Com base nos dados apresentados no texto, é correto 

concluir que a situação do Brasil, no que diz respeito ao 

número de promotores existentes no Ministério Público 

por habitante, está pior que a da Guatemala, mas melhor 

que a do Peru. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 43: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio 

Jurídico/Direito/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Se considerarmos o panorama internacional, 

perceberemos que o Ministério Público brasileiro é 

singular. Em nenhum outro país, há um Ministério Público 

que apresente perfil institucional semelhante ao nosso ou 

que ostente igual conjunto de atribuições. 

 

Do ponto de vista da localização institucional, há grande 

diversidade de situações no que se refere aos Ministérios 

Públicos dos demais países da América Latina. Encontra-

se, por exemplo, Ministério Público dependente do Poder 

Judiciário na Costa Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e 

ligado ao Poder Executivo, no México e no Uruguai. 

 

Constata-se, entretanto, que, apesar da maior extensão 

de obrigações do Ministério Público brasileiro, a relação 

entre o número de integrantes da instituição e a 

população é uma das mais desfavoráveis no quadro latino-

americano. De fato, dados recentes indicam que, no Brasil, 

com 4,2 promotores para cada 100 mil habitantes, há uma 

situação de clara desvantagem no que diz respeito ao 

número relativo de integrantes. No Panamá, por exemplo, 

o número é de 15,3 promotores para cada cem mil 

habitantes; na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na 

Bolívia, de 4,5. Em situação semelhante ou ainda mais 

crítica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru, com 

3,0; a Argentina, com 2,9; e, por fim, o Equador, com a 

mais baixa relação: 2,4. É correto dizer que há nações 

proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No 

entanto, as atribuições do Ministério Público brasileiro 

são muito mais extensas do que as dos Ministérios 

Públicos desses países. 

  
Maria Tereza Sadek. A construção de um novo 

Ministério Público resolutivo. Internet: 
<https://aplicacao.mp.mg.gov.br> (com adaptações). 
 

Julgue o item seguinte, relativo às ideias e a aspectos 

linguísticos do texto acima. 



 

 

 

O objetivo do texto é provar que o número total de 

promotores no Brasil é menor que na maioria dos países da 

América Latina. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 44: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio 

Jurídico/Direito/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Se considerarmos o panorama internacional, 

perceberemos que o Ministério Público brasileiro é 

singular. Em nenhum outro país, há um Ministério Público 

que apresente perfil institucional semelhante ao nosso ou 

que ostente igual conjunto de atribuições. 

 

Do ponto de vista da localização institucional, há grande 

diversidade de situações no que se refere aos Ministérios 

Públicos dos demais países da América Latina. Encontra-

se, por exemplo, Ministério Público dependente do Poder 

Judiciário na Costa Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e 

ligado ao Poder Executivo, no México e no Uruguai. 

 

Constata-se, entretanto, que, apesar da maior extensão 

de obrigações do Ministério Público brasileiro, a relação 

entre o número de integrantes da instituição e a 

população é uma das mais desfavoráveis no quadro latino-

americano. De fato, dados recentes indicam que, no Brasil, 

com 4,2 promotores para cada 100 mil habitantes, há uma 

situação de clara desvantagem no que diz respeito ao 

número relativo de integrantes. No Panamá, por exemplo, 

o número é de 15,3 promotores para cada cem mil 

habitantes; na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na 

Bolívia, de 4,5. Em situação semelhante ou ainda mais 

crítica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru, com 

3,0; a Argentina, com 2,9; e, por fim, o Equador, com a 

mais baixa relação: 2,4. É correto dizer que há nações 

proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No 

entanto, as atribuições do Ministério Público brasileiro 

são muito mais extensas do que as dos Ministérios 

Públicos desses países. 

  
Maria Tereza Sadek. A construção de um novo 

Ministério Público resolutivo. Internet: 
<https://aplicacao.mp.mg.gov.br> (com adaptações). 
 

Julgue o item seguinte, relativo às ideias e a aspectos 

linguísticos do texto acima. 

 

No primeiro período do terceiro parágrafo, é estabelecido 

contraste entre a maior extensão das obrigações do 

Ministério Público brasileiro, em comparação com as de 

órgãos equivalentes em outros países, e o número de 

promotores em relação à população do país, o que 

evidencia situação oposta à que se poderia esperar. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 45: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio 

Jurídico/Direito/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Nenhum problema da ética ou da filosofia do direito é tão 

difícil e complexo como o da justiça, e múltiplas são as 

razões para isso. Em primeiro lugar, a justiça é, ao mesmo 

tempo, uma ideia e um ideal, pois, se ela jamais se 

realizasse, ao contrário de se manifestar concretamente 

como um dos momentos necessários e mais altos da vida 

humana, seria mera suposição, uma quimera não 

merecedora de nossa constante atenção. 

 

Todavia, por maiores que sejam os obstáculos opostos ao 

nosso propósito de desvendá-la, e mesmo quando 

proclamamos desconsoladamente a impossibilidade de 

chegar até ela pelas vias da razão, não desaparece nossa 

aspiração de que haja atos justos que dignifiquem a 

espécie humana. É que, ainda que não consigamos defini-la, 

não podemos viver sem ela. 

 

Por outro lado, a justiça nunca se põe como um problema 

isolado, porque sempre se acha em essencial correlação 

com outros da mais diversa natureza, dos filosóficos aos 

religiosos, dos sociais aos políticos, dos morais aos 

jurídicos. 

 

Nem podia ser de outra forma, em se tratando de uma das 

questões basilares da história, a qual não pode ser vista 

segundo uma continuidade linear, devendo ser vista como 

o desenrolar de ciclos culturais diferentes, com 

diversificadas conjunturas histórico-culturais. 

 

Ora, cada ciclo ou conjuntura histórico-cultural tem sua 

experiência da justiça, a sua maneira própria de realizá-la 

in concreto, o que leva à conclusão de que, em vez de 

indagar acerca de uma ideia universal de justiça, melhor 

será tentar configurar, no plano concreto da ação, o  que 

sejam atos justos. 

  
Miguel Reale. Variações sobre a justiça (I). In: O 

Estado de S.Paulo, 4/8/2001. Internet: 
<http://home.comcast.net> (com adaptações). 
 

Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto 

acima, julgue o item a seguir. 

 

De acordo com o texto, a justiça é um ideal de impossível 

realização, o que é comprovado pela história humana. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 46: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio 

Jurídico/Direito/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no universo, 

duas coisas iguais. Muitas se parecem umas às outras, mas 

todas entre si diversificam. Os ramos de uma só árvore, 

as folhas da mesma planta, os traços da polpa de um dedo 

humano, as partículas do mesmo pó, as raias do espectro 

de um só raio solar ou estelar. Tudo assim, desde os 



 

 

astros no céu, até os micróbios no sangue, desde as 

nebulosas no espaço até as gotas do rocio na relva dos 

prados. 

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar 

desigualmente aos desiguais na medida em que se 

desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à 

desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 

igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou 

da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a 

desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante e 

não igualdade real. 

 

Essa blasfêmia  contra a razão e a fé, contra a civilização 

e a humanidade, é a filosofia da miséria; executada, não 

faria senão inaugurar a organização da  miséria. Se a 

sociedade não pode igualar os que a natureza criou 

desiguais, cada um, nos limites da sua energia moral, no 

entanto, pode reagir sobre as desigualdades nativas, pela 

educação, atividade e perseverança. Tal a missão do 

trabalho. 

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

Julgue o item seguinte, relativo ao texto acima 

apresentado. 

 

No texto, que se classifica como dissertativo-

argumentativo, o autor constrói, por meio de recursos que 

incluem o uso de exemplos e a  repetição de estruturas e 

de elementos lexicais, os argumentos que sustentam a 

ideia de igualdade por ele defendida. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 47: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio 

Jurídico/Direito/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no universo, 

duas coisas iguais. Muitas se parecem umas às outras, mas 

todas entre si diversificam. Os ramos de uma só árvore, 

as folhas da mesma planta, os traços da polpa de um dedo 

humano, as partículas do mesmo pó, as raias do espectro 

de um só raio solar ou estelar. Tudo assim, desde os 

astros no céu, até os micróbios no sangue, desde as 

nebulosas no espaço até as gotas do rocio na relva dos 

prados. 

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar 

desigualmente aos desiguais na medida em que se 

desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à 

desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 

igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou 

da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a 

desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante e 

não igualdade real. 

 

Essa blasfêmia  contra a razão e a fé, contra a civilização 

e a humanidade, é a filosofia da miséria; executada, não 

faria senão inaugurar a organização da  miséria. Se a 

sociedade não pode igualar os que a natureza criou 

desiguais, cada um, nos limites da sua energia moral, no 

entanto, pode reagir sobre as desigualdades nativas, pela 

educação, atividade e perseverança. Tal a missão do 

trabalho. 

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

Julgue o item seguinte, relativo ao texto acima 

apresentado. 

 

Infere-se do texto que a desigualdade flagrante ocorre 

quando se ignora a ação da inveja, do orgulho e da loucura 

no momento da determinação do que é justo para os que 

são desiguais. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 48: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio 

Jurídico/Direito/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O direito a distância semelha um bloco de justiça como a 

montanha semelha um bloco de azul. E é isso a justiça: um 

azul de montanha. À medida que nos aproximamos, esse 

azul se esvai. A nitidez e a harmonia desfazem-se num 

turbilhão caótico de detalhes grosseiros. 

 

A beleza do direito transfunde-se no cipoal entrançado do 

formalismo. Ao que nele penetrou espanta somente 

encontrar fórmulas, só ouvir fórmulas, só conseguir 

fórmulas — tudo amarelo, cor de ouro, e nada, nada azul, a 

cor da justiça. O azul, a justiça, a harmonia, a equidade — 

puras ilusões da ótica humana. 

 

Velhíssimas umas, vindas da Roma imperial, vindas da 

Idade Média; outras mais novas, nascidas no solo pátrio; 

mas só isso: fórmulas e  fórmulas. 

 

Tenho meu Eu bipartido. Um mora no azul, libérrimo como 

as andorinhas, isolado, desconhecido de todos, sem irmão, 

sem Senhor. O outro, coitado, mora na cidade da Fórmula, 

escravo assoldado às necessidades prosaicas da vida. Que 

nítido exemplo da dualidade humana! 

 

Quando o escravo vai à labuta, o outro voa às alturas, 

enojado. À noite, nesse momento calmo em que o 

isolamento e o silêncio nos  integram, os dois irmãos se 

encontram e confabulam ou filosofam. 

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

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto 

acima, julgue o item que se segue. 

Segundo o autor do texto, a justiça pode ser alcançada 



 

 

pela aplicação mais equânime do direito. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 49: FCC - Cons Leg (AL PB)/AL PB/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

Já estamos habituados ao romance anual de José Lins do 
Rego; uma escapada ao Nordeste em sua companhia faz 
parte do nosso ritmo de vida. Durante cinco anos, em 
livros ora mais plenamente realizados, como Menino de 

engenho e Banguê, ora mais fracos, como Doidinho, mas 
sempre vivos e verdadeiros, o romancista nos trazia mais 
um caso da família de José Paulino, mais uma vicissitude 
do Santa Rosa, mais um aspecto da existência nas lavouras 
de cana do Nordeste, e da indústria do açúcar. Com Usina 

esgotou o assunto. Sem se repetir, não poderia continuar 
a estudar o mesmo tema. 
 
Que daria José Lins do Rego sem o açúcar, sem as 
recordações de infância? Essa pergunta era formulada 
por todos quantos admiramos o seu talento e seguimos 
com interesse a expansão da sua força criadora. Pureza 
foi a resposta do romancista e a pedra de toque nos 
permitiu aquilatar com segurança da sua capacidade de 
criar livremente, sem o ponto de partida das evocações de 
gente e coisas familiares. 
 
José Lins do Rego mostrou [...] poder prescindir da terra 
para formar o ambiente, dos canaviais que assobiam ao 
vento, das pastagens sonoras de mugidos, dos rios de 
cheias aterradoras, das matas floridas, de tudo aquilo que 
constitui, sobretudo em Menino de engenho, um fundo de 
beleza e poesia. E sobretudo provou que, embora as raízes 
de sua vocação de romancista se alimentem do seu 
provincianismo, não está escravizado à literatura 
regionalista, não é apenas o cronista do Nordeste. 
  
(Trecho da nota de Lúcia Miguel Pereira ao romance 
Pureza, de José Lins do Rego. 5 ed. Rio de Janeiro. José 
Olympio, 1956, com atualização ortográfica em respeito 
ao Acordo vigente) 
 

E sobretudo provou que, embora as raízes de sua vocação 
de romancista se alimentem do seu provincianismo ... 
 

Depreende-se do emprego da expressão grifada que seu 

correto entendimento está em: 

 a) uma maneira de ser e de mostrar aspectos e costumes 

próprios de uma província ou região. 

 b) exprimir habitualmente um mau gosto acentuado, 

consolidado em uma província ou região isolada. 

 c) tentar corrigir o atraso no modo de vida e nos 

costumes típicos de determinada região ou província. 

 d) criar personagens sem expressão, por estarem 

inseridas em um meio provinciano bastante atrasado. 

 e) dedicar-se à criação de romances cujo interesse 

extrapola as características de determinada região.  

  

Questão 50: FCC - Cons Leg (AL PB)/AL PB/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

Já estamos habituados ao romance anual de José Lins do 
Rego; uma escapada ao Nordeste em sua companhia faz 
parte do nosso ritmo de vida. Durante cinco anos, em 
livros ora mais plenamente realizados, como Menino de 

engenho e Banguê, ora mais fracos, como Doidinho, mas 
sempre vivos e verdadeiros, o romancista nos trazia mais 
um caso da família de José Paulino, mais uma vicissitude 
do Santa Rosa, mais um aspecto da existência nas lavouras 
de cana do Nordeste, e da indústria do açúcar. Com Usina 

esgotou o assunto. Sem se repetir, não poderia continuar 
a estudar o mesmo tema. 
 
Que daria José Lins do Rego sem o açúcar, sem as 
recordações de infância? Essa pergunta era formulada 
por todos quantos admiramos o seu talento e seguimos 
com interesse a expansão da sua força criadora. Pureza 
foi a resposta do romancista e a pedra de toque nos 
permitiu aquilatar com segurança da sua capacidade de 
criar livremente, sem o ponto de partida das evocações de 
gente e coisas familiares. 
 
José Lins do Rego mostrou [...] poder prescindir da terra 
para formar o ambiente, dos canaviais que assobiam ao 
vento, das pastagens sonoras de mugidos, dos rios de 
cheias aterradoras, das matas floridas, de tudo aquilo que 
constitui, sobretudo em Menino de engenho, um fundo de 
beleza e poesia. E sobretudo provou que, embora as raízes 
de sua vocação de romancista se alimentem do seu 
provincianismo, não está escravizado à literatura 
regionalista, não é apenas o cronista do Nordeste. 
  
(Trecho da nota de Lúcia Miguel Pereira ao romance 
Pureza, de José Lins do Rego. 5 ed. Rio de Janeiro. José 
Olympio, 1956, com atualização ortográfica em respeito 
ao Acordo vigente) 
 

Com Usina esgotou o assunto. Sem se repetir, não poderia 
continuar a estudar o mesmo tema. 
 

As afirmativas acima conduzem à correta interpretação 

de que, segundo a autora, José Lins do Rego 

 a) apresentava uma visão infantil em seus romances 

regionais − e, portanto, sujeita a interpretações 

equivocadas dos fatos vivenciados em sua história. 

 b) estava sendo redundante nos temas abordados em 

seus romances − a vida no Nordeste durante sua infância 

−, porém continuava ainda a explorá-los. 

 c) com Pureza, ainda era visto e reconhecido como um 

escritor voltado para um único tema − a vida no Nordeste 

dos engenhos de açúcar e sua transformação em usinas. 

 d) somente deveria mudar os temas trabalhados em seus 

romances quando todos os aspectos regionais − 



 

 

especialmente a natureza da região nordestina − tivessem 

sido abordados. 

 e) já havia abordado todas as facetas do seu mundo 

particular − o engenho e a produção do açúcar − e se 

tornaria monótono e enfadonho caso continuasse a 

explorar esses temas. 

  

Questão 51: FCC - Cons Leg (AL PB)/AL PB/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão.  

 

Na história da moderna literatura brasileira, a obra de 
José Lins do Rego representa uma época, uma corrente de 
pensamento dentro da atividade criadora na ficção. 
Confluíram em seus livros caminhos de diversas origens, 
raízes aflorantes no solo e outras de mais longa viagem 
subterrânea, as primeiras de contemporâneos em 
tentativas recentes e as segundas de nomes mais antigos 
na história do romance brasileiro. 
 
Mas o menino José − José Lins do Rego Cavalcanti −, 
nascido aos 3 de junho de 1901, no engenho Corredor, 
município de Pilar, Estado da Paraíba, já trazia consigo 
outras raízes que iria acrescentar a essas heranças. 
Raízes do sangue e da terra, que vinham de João do Rego 
Cavalcanti e Amélia do Rego Cavalcanti, seus pais, 
passando de geração em geração por outros homens e 
mulheres sempre ligados ao mundo rural do Nordeste 
açucareiro. 
 
Seu primeiro livro − Menino de engenho − é chave de uma 
obra que se revelou de importância fundamental na 
história do moderno romance brasileiro. O escritor 
mesmo, certa vez, em artigo de jornal, contou alguma 
coisa a respeito do livro de estreia: “O livro foi oferecido 
a todos os editores nacionais, de todos recebeu um não 
seco, quando não me deram o calado como resposta. Só 
mais tarde uma editora desconhecida, com dinheiro do 
meu bolso, publicaria a novela. Havia por esse tempo a 
revolução de São Paulo e, apesar da convulsão, esgotou-se 
em três meses. Uma edição de 2000 exemplares foi quase 
toda vendida no Rio”. 
 
Além das opiniões elogiosas da crítica, o livro mereceu 
também o prêmio de romance da Fundação Graça Aranha, 
o que consolidou sem dúvida a posição do estreante, que 
então se lança ao trabalho com maior entusiasmo e ímpeto 
criador, para oferecer no ano seguinte − 1933 − o segundo 
livro do “Ciclo da Cana-de-Açúcar” − Doidinho. Daí por 
diante sua obra não conheceu interrupções maiores. A 
partir de Banguê, em 1934, seus livros trazem então uma 
nova e definitiva chancela editorial − Livraria José 
Olympio Editora. No ano seguinte, 1935, José Lins 
publicaria Moleque Ricardo, penúltima parte do ciclo, que 
ficará definitivamente encerrado com o aparecimento de 
Usina, em 1936. 
 

(Adaptado de Wilson Lousada. Breve notícia-vida de José 

Lins do Rego. Usina. 7. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1973. p. XI-XVI) 
 

O texto mostra que 

 a) o mundo rural do Nordeste açucareiro não era infenso 

à cultura letrada, como o comprovam os ancestrais de 

José Lins do Rego que eram escritores, de quem ele 

herdou o talento para recriar literariamente a região onde 

nasceu. 

 b) a obra de José Lins do Rego, a despeito de suas 

grandes qualidades como documento de determinada 

época, é relativamente datada, pois o escritor não 

conseguiu subtrair-se à influência exercida pela família e 

pela região natal. 

 c) o livro de estreia de José Lins do Rego, embora 

publicado por uma editora desconhecida, foi a sua obra de 

maior sucesso, tendo vendido dois mil exemplares, marca 

que não seria atingida nas obras seguintes publicadas por 

renomada editora. 

 d) as histórias que compõem o “Ciclo da Cana-de-Açúcar” 

são inteiramente fictícias, pois a atividade criadora de 

José Lins do Rego teria suplantado as influências 

familiares e aquelas advindas da região onde nascera. 

 e) as experiências de escritores que viviam no tempo de 

José Lins do Rego e as de escritores do passado 

concorrem para a obra do escritor paraibano, sem contar 

o que ela deve às próprias origens do autor. 

  

Questão 52: FCC - AssTec Leg (AL PB)/AL PB/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

Sivuca nasceu numa família de pequenos lavradores e 
coureiros. Vivendo na área rural de Itabaiana, na Paraíba, 
numa localidade pobre e remota, sem rádio nem 
eletricidade, o próprio Sivuca não sabe explicar como a 
música entrou em sua vida. Ninguém na família tocava 
qualquer instrumento. “Eu não sei. Mas sei que veio firme, 
porque minha vocação foi mais forte do que toda e 
qualquer tendência. Quero dizer, a música veio para ficar 
em mim, pronto.” 
 
Suas primeiras memórias musicais vêm dos sanfoneiros 
itinerantes que passavam por Itabaiana, de pessoas que 
tocavam violão na cidade, da banda de música e do órgão 
da igreja. Seu talento era evidente, a ponto de que a 
própria família passasse a insistir que tentasse carreira 
na cidade grande. Depois de algumas idas e vindas, mudou-
se para Recife, foi contratado pela Rádio Clube de 
Pernambuco aos 15 anos de idade, em novembro de 1945, e 
descobriu um novo horizonte musical. 
 
Sivuca aprendeu teoria musical com o clarinetista da 
Orquestra Sinfônica de Recife e, três anos depois, passou 
a estudar harmonia e orquestração com o maestro 
fluminense Guerra-Peixe, que então vivia em Recife. Ao 
longo da vida profissional, foi incorporando outros 
instrumentos ao seu arsenal, como o violão, a guitarra e o 



 

 

piano, numa mistura de autodidatismo e aprendizado 
informal com alguns dos melhores músicos do mundo. 
 
Segundo o músico, “o estudo, o desenvolvimento musical 
torna-se necessário. Eu digo isso porque eu também passei 
pelo mesmo; fui, por muito tempo, músico sem estudar, 
naturalmente levando a sério todas as tendências, mas 
também me dando ao trabalho de queimar pestana e 
estudar teoria musical, estudar orquestração e, enfim, 
harmonia, fuga, contraponto, me preparar para lidar com 
os ingredientes teoricamente”. 
 

  
(Adaptado de http://musicosdobrasil.com.br/sivuca. 
Acesso em 04/03/2013) 
 

O texto procura mostrar 

 a) como Sivuca acabou por abandonar as origens para 

produzir uma música universal, o que teria sido facilitado 

por não ter tido na infância qualquer influência familiar 

que pudesse contrapor-se à teoria musical que passou a 

aprender em Recife. 

 b) a trajetória musical de Sivuca, do convívio com a 

música popular e religiosa na cidade natal à experiência 

com a música erudita em Recife, e da espontaneidade da 

execução ao estudo amplo e aprofundado da arte musical. 

 c) que o inexplicável do talento de Sivuca pode ser 

compreendido não pelas razões usuais para esses casos, 

mas apenas quando se levam em consideração os 

elementos espirituais que envolvem as preferências e as 

escolhas feitas na mais tenra infância. 

 d) a superioridade do conhecimento musical teórico sobre 

o talento espontâneo, na medida em que este não teria 

sido suficiente para que Sivuca viesse a se dedicar 

integralmente à música e nem mesmo saísse do meio rural 

onde vivia. 

 e) que o rádio e a eletricidade não exercem qualquer 

papel positivo no sentido de despertar o gosto musical, 

que é inato, ou seja, independente de influências externas 

sobre aqueles que virão um dia a se interessar pela 

música. 

  

Questão 53: FCC - AssTec Leg (AL PB)/AL PB/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

José Lins do Rego é brasileiríssimo. Outro dia, um amigo 
conversou comigo sobre as pretendidas influências 
estrangeiras na obra do paraibano. Falamos em Thomas 
Hardy, em D. H. Lawrence. Não estava certo. José Lins do 
Rego é ele mesmo. É paraibano. É brasileiro, 
brasileiríssimo. É brasileiro com amor à terra, às 
mulheres, à conversa, aos gracejos, com a memória do avô 
que era governador da província, do tio que vendeu o 
engenho, com a memória vivíssima de todas as tristezas 
da sua gente brasileira. Risos e lágrimas: eis o seu mundo. 
 
O grande valor literário da obra de José Lins do Rego 

reside no fato de que o seu assunto e o seu estilo 
correspondem-se plenamente. Assim, conta-se a 
decadência do patriarcalismo, com as suas inúmeras 
tragédias e uns raros raios de graça e humor. Desse modo, 
José Lins do Rego consegue acertadamente o que quer; e 
isso me parece o maior elogio que se pode fazer a um 
escritor. Concebendo a cultura no sentido de Gilberto 
Freire, como expressão global da vida política e do 
espírito, social e individual, vital e humana, José Lins do 
Rego é a expressão literária da cultura da sua terra. 
 

[Adaptado de Otto Maria Carpeaux. O brasileiríssimo 
José Lins do Rego. (prefácio) Fogo Morto. Rio de Janeiro: 
José Olympio. 50. ed. 1998. p. XV-XVI] 
 

O autor 

 a) critica a falta de humor que, em sua opinião, 

enfraquece a obra de José Lins do Rego. 

 b) assinala a influência literária de autores estrangeiros 

nos romances de José Lins do Rego, os quais teriam 

determinado o seu estilo. 

 c) exalta as qualidades positivas da obra de José Lins do 

Rego, que teria, segundo ele, atingido os seus objetivos. 

 d) aponta os motivos pelos quais a obra de José Lins do 

Rego é considerada regionalista, sem ostentar caráter 

universal. 

 e) afirma que a influência de Gilberto Freire foi decisiva 

para que José Lins do Rego pudesse criar romances que 

atingiriam um grande público. 

  

Questão 54: FCC - Assist Leg (AL PB)/AL PB/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

Brasil, o país do futebol. Não é essa a imagem que grande 
parte do mundo tem do nosso país? Afinal, a paixão dos 
brasileiros pelo jogo, as cinco Copas do Mundo 
conquistadas e a exportação de craques capazes de 
decidir partidas com jogadas sensacionais sustentam essa 
fama. 
 
Até a natureza alimenta a identificação da nação com o 
esporte mais popular do mundo. Na caatinga e em partes 
do cerrado vive uma espécie animal que pode encolher-se 
e ficar justamente com o formato de uma bola: é o tatu-
bola. E essa característica deu origem à proposta de 
torná-lo a mascote da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. 
 
A decisão favorável ao tatu-bola como mascote não 
ocorreu apenas pelo formato curioso do animal em posição 
de defesa, ao transformar-se em uma compacta bola. A 
decisão levou em conta o fato de a espécie existir apenas 
no Brasil e sofrer risco de extinção. "Com essa mascote, 
vamos poder realizar um dos principais objetivos da Copa 
Fifa 2014, que é comunicar a importância da preservação 
do meio ambiente. Temos certeza de que ela será amada 
não apenas no Brasil, mas no mundo todo", afirmou o 
secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, endossando a 



 

 

escolha.  
 

(Texto adaptado a partir de matéria de Dimas Marques. 

In: Horizonte Geográfico, n. 144, ano 25. p. 66-68)  

 

O texto informa que o tatu-bola foi escolhido como 

mascote da Copa do Mundo de 2014, principalmente, 

porque 

 a) reflete a paixão dos brasileiros pelo futebol campeão 

em cinco Copas do Mundo. 

 b) pode servir de modelo para o desenho da bola oficial a 

ser usada nos jogos da Copa. 

 c) se inclui em uma espécie animal exclusivamente 

brasileira, ameaçada de extinção. 

 d) transmite a natureza alegre e festiva que acompanha 

os jogos em uma Copa do Mundo. 

 e) se trata de um representante da fauna brasileira, 

conhecido no mundo todo. 

  

Questão 55: FCC - Assist Leg (AL PB)/AL PB/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

Brasil, o país do futebol. Não é essa a imagem que grande 
parte do mundo tem do nosso país? Afinal, a paixão dos 
brasileiros pelo jogo, as cinco Copas do Mundo 
conquistadas e a exportação de craques capazes de 
decidir partidas com jogadas sensacionais sustentam essa 
fama. 
 
Até a natureza alimenta a identificação da nação com o 
esporte mais popular do mundo. Na caatinga e em partes 
do cerrado vive uma espécie animal que pode encolher-se 
e ficar justamente com o formato de uma bola: é o tatu-
bola. E essa característica deu origem à proposta de 
torná-lo a mascote da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. 
 
A decisão favorável ao tatu-bola como mascote não 
ocorreu apenas pelo formato curioso do animal em posição 
de defesa, ao transformar-se em uma compacta bola. A 
decisão levou em conta o fato de a espécie existir apenas 
no Brasil e sofrer risco de extinção. "Com essa mascote, 
vamos poder realizar um dos principais objetivos da Copa 
Fifa 2014, que é comunicar a importância da preservação 
do meio ambiente. Temos certeza de que ela será amada 
não apenas no Brasil, mas no mundo todo", afirmou o 
secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, endossando a 
escolha.  
 

(Texto adaptado a partir de matéria de Dimas Marques. 

In: Horizonte Geográfico, n. 144, ano 25. p. 66-68)  

 

A leitura do texto permite afirmar corretamente que 

 a) a escolha do tatu-bola como mascote desagradou, em 

parte, alguns dirigentes da Fifa. 

 b) uma espécie animal em extinção talvez não seja o 

melhor representante do Brasil na Copa 2014. 

 c) a Fifa se preocupa com a segurança durante a Copa, 

por isso escolheu o tatu-bola como mascote. 

 d) os organizadores da próxima Copa do Mundo no Brasil 

se preocupam com o meio ambiente. 

 e) a Copa do Mundo constitui a melhor maneira de se 

conhecer a beleza e a força do futebol brasileiro. 

  

Questão 56: FCC - Assist Leg (AL PB)/AL PB/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

Brasil, o país do futebol. Não é essa a imagem que grande 
parte do mundo tem do nosso país? Afinal, a paixão dos 
brasileiros pelo jogo, as cinco Copas do Mundo 
conquistadas e a exportação de craques capazes de 
decidir partidas com jogadas sensacionais sustentam essa 
fama. 
 
Até a natureza alimenta a identificação da nação com o 
esporte mais popular do mundo. Na caatinga e em partes 
do cerrado vive uma espécie animal que pode encolher-se 
e ficar justamente com o formato de uma bola: é o tatu-
bola. E essa característica deu origem à proposta de 
torná-lo a mascote da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. 
 
A decisão favorável ao tatu-bola como mascote não 
ocorreu apenas pelo formato curioso do animal em posição 
de defesa, ao transformar-se em uma compacta bola. A 
decisão levou em conta o fato de a espécie existir apenas 
no Brasil e sofrer risco de extinção. "Com essa mascote, 
vamos poder realizar um dos principais objetivos da Copa 
Fifa 2014, que é comunicar a importância da preservação 
do meio ambiente. Temos certeza de que ela será amada 
não apenas no Brasil, mas no mundo todo", afirmou o 
secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, endossando a 
escolha.  
 

(Texto adaptado a partir de matéria de Dimas Marques. 

In: Horizonte Geográfico, n. 144, ano 25. p. 66-68)  

 

De acordo com o texto, a imagem do Brasil como país do 

futebol se explica por 

 a) ser pentacampeão mundial e ter jogadores famosos 

espalhados pelo mundo todo. 

 b) haver animais capazes de se transformar em bola e ter 

disputado várias Copas do Mundo. 

 c) sediar a próxima Copa do Mundo e preocupar-se com a 

preservação da natureza. 

 d) vender jogadores famosos para outros países e 

defender projetos de conservação ambiental. 

 e) agradar aos dirigentes mundiais e estimular a paixão 

dos brasileiros pelo futebol. 

  

Questão 57: FCC - Assist Leg (AL PB)/AL PB/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto a seguir para responder à 

questão. 

 

A obesidade é a maior das ameaças à saúde do século 21. 



 

 

O processo inflamatório crônico, os hormônios e os 
mediadores químicos produzidos e liberados pelo tecido 
adiposo, acumulado em excesso, aumentam o risco de 
doenças cardiovasculares, metabólicas, pulmonares e de 
diversos tipos de câncer. 
 
No Brasil, metade da população adulta está acima da faixa 
de peso saudável. Nos Estados Unidos, esse número 
ultrapassa 70%: 30% estão com excesso de peso, 30% são 
obesos e 10% sofrem de obesidade grave. A continuarmos 
no mesmo ritmo, é provável que nos próximos dez ou vinte 
anos estejamos na situação deles. 
 
A característica mais assustadora dessa epidemia é o 
número crescente de crianças e adolescentes obesos, 
consequência do acesso ilimitado a alimentos de alta 
densidade energética e da vida em frente da TV e dos 
computadores. 
 
O impacto dessa nova realidade será tão abrangente, que 
a próxima geração provavelmente terá vida mais curta do 
que a atual, previsão demográfica que os avanços da 
medicina não conseguirão reverter. Os custos da 
assistência médica aos portadores das doenças crônicas 
associadas à obesidade arruinarão as finanças dos 
sistemas de saúde de países como o nosso. 
 
O consumo de refrigerantes e sucos açucarados é uma das 
maiores fontes de calorias ingeridas por crianças e 
adolescentes. Um levantamento mostrou que os 
adolescentes americanos consomem em média 357 calorias 
diárias dessa fonte. É possível que os nossos não fiquem 
para trás. 
 
Ao contrário dos carboidratos complexos contidos nos 
alimentos ricos em fibras, como as frutas e as verduras, 
as bebidas açucaradas são pobres em nutrientes e estão 
ligadas a maus hábitos alimentares, como o consumo de 
doces, biscoitos e salgadinhos empacotados. 
 
As recomendações do Ministério da Saúde para que 
crianças e adultos evitem refrigerantes e sucos 
açucarados e, principalmente, aumentem os níveis de 
atividade física, devem ser levadas a sério.  
  

(Adaptado: Drauzio Varella. Refrigerantes açucarados. 

Disponível em: http://folha.com/no1201415, 

15/12/2012) 

 

O principal objetivo do texto é 

 a) discutir os problemas decorrentes da falta de 

exercícios físicos das crianças nos dias de hoje, que 

passam muitas horas do dia em frente à televisão. 

 b) estabelecer comparações entre os hábitos alimentares 

de brasileiros e americanos que, segundo o autor, 

apresentam diferenças marcantes. 

 c) revelar a causa do abuso de refrigerantes por parte de 

crianças e jovens, hábito associado ao baixo consumo de 

alimentos ricos em fibras, como as frutas. 

 d) divulgar fatos inéditos sobre a obesidade, problema 

que, segundo o autor, já afeta a maioria da população do 

planeta. 

 e) alertar sobre os riscos e as consequências negativas da 

obesidade para a saúde, e indicar algumas das causas 

desse problema. 

  

Questão 58: FCC - Assist Leg (AL PB)/AL PB/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Considere o texto a seguir para responder à 

questão. 

 

A obesidade é a maior das ameaças à saúde do século 21. 
O processo inflamatório crônico, os hormônios e os 
mediadores químicos produzidos e liberados pelo tecido 
adiposo, acumulado em excesso, aumentam o risco de 
doenças cardiovasculares, metabólicas, pulmonares e de 
diversos tipos de câncer. 
 
No Brasil, metade da população adulta está acima da faixa 
de peso saudável. Nos Estados Unidos, esse número 
ultrapassa 70%: 30% estão com excesso de peso, 30% são 
obesos e 10% sofrem de obesidade grave. A continuarmos 
no mesmo ritmo, é provável que nos próximos dez ou vinte 
anos estejamos na situação deles. 
 
A característica mais assustadora dessa epidemia é o 
número crescente de crianças e adolescentes obesos, 
consequência do acesso ilimitado a alimentos de alta 
densidade energética e da vida em frente da TV e dos 
computadores. 
 
O impacto dessa nova realidade será tão abrangente, que 
a próxima geração provavelmente terá vida mais curta do 
que a atual, previsão demográfica que os avanços da 
medicina não conseguirão reverter. Os custos da 
assistência médica aos portadores das doenças crônicas 
associadas à obesidade arruinarão as finanças dos 
sistemas de saúde de países como o nosso. 
 
O consumo de refrigerantes e sucos açucarados é uma das 
maiores fontes de calorias ingeridas por crianças e 
adolescentes. Um levantamento mostrou que os 
adolescentes americanos consomem em média 357 calorias 
diárias dessa fonte. É possível que os nossos não fiquem 
para trás. 
 
Ao contrário dos carboidratos complexos contidos nos 
alimentos ricos em fibras, como as frutas e as verduras, 
as bebidas açucaradas são pobres em nutrientes e estão 
ligadas a maus hábitos alimentares, como o consumo de 
doces, biscoitos e salgadinhos empacotados. 
 
As recomendações do Ministério da Saúde para que 
crianças e adultos evitem refrigerantes e sucos 
açucarados e, principalmente, aumentem os níveis de 
atividade física, devem ser levadas a sério.  
  

(Adaptado: Drauzio Varella. Refrigerantes açucarados. 



 

 

Disponível em: http://folha.com/no1201415, 

15/12/2012) 

 

Segundo o autor, 

 a) o número de adolescentes obesos no Brasil já 

ultrapassou o de adultos americanos na mesma situação. 

 b) mais da metade dos brasileiros apresenta obesidade 

grave e apenas 30% dos americanos estão na faixa de 

peso ideal. 

 c) as causas da obesidade estão associadas a fatores 

diversos, que englobam tanto estilo de vida como hábitos 

alimentares. 

 d) na atualidade, a única causa da obesidade entre 

crianças e jovens é o consumo elevado de bebidas 

açucaradas. 

 e) como há vários tipos de doenças associadas à 

obesidade, já se comprovou que a expectativa de vida da 

próxima geração será menor do que a da atual. 

  

Questão 59: CESPE - Deleg (PC BA)/PC BA/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

No Brasil, duas grandes concepções de segurança pública 

opõem-se desde a reabertura democrática até o presente: 

uma centrada na ideia de combate, outra, na de prestação 

de serviço público. 

 

A primeira concebe a missão institucional das polícias em 

termos bélicos, atribuindo-lhes o papel de combater os 

criminosos, que são convertidos em inimigos internos. A 

política de segurança é, então, formulada como estratégia 

de guerra, e, na guerra, medidas excepcionais se 

justificam. Instaura-se, adotando-se essa concepção, uma 

política de segurança de emergência e um direito penal do 

inimigo. Esse modelo é reminiscente do regime militar e, 

há décadas, tem sido naturalizado, não obstante sua 

incompatibilidade com a ordem constitucional brasileira. 

Nesses anos, o inimigo interno anterior — o comunista — 

foi substituído pelo traficante, como elemento de 

justificação do recrudescimento das estratégias bélicas 

de controle social. 

 

A segunda concepção está centrada na ideia de que a 

segurança é um serviço público a ser prestado pelo Estado 

e cujo destinatário é o cidadão. Não há, nesse caso, mais 

inimigo a combater, mas cidadão para servir. A polícia 

democrática não discrimina, não faz distinções 

arbitrárias: trata os barracos nas favelas como domicílios 

invioláveis, respeita os direitos individuais, 

independentemente de classe, etnia e orientação sexual, 

não só se atendo aos limites inerentes ao estado 

democrático de direito, mas entendendo que seu principal 

papel é promovê-lo. A concepção democrática estimula a 

participação popular na gestão da segurança pública, 

valoriza arranjos participativos e incrementa a 

transparência das instituições policiais. O combate militar 

é, então, substituído pela prevenção, pela integração com 

políticas sociais, por medidas administrativas de redução 

dos riscos e pela ênfase na investigação criminal. A 

decisão de usar a força passa por considerar não apenas 

os objetivos específicos a serem alcançados pelas ações 

policiais, mas também, e fundamentalmente, a segurança e 

o bem-estar da população envolvida. 

 

Cláudio Pereira de Souza Neto. A segurança pública na 

Constituição Federal de 1988: conceituação 

constitucionalmente adequada, competências 

federativas e órgãos de execução das políticas. 
Internet: <www.oab.org.br> (com adaptações). 
 

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto 

acima, julgue o item. 

 

Conclui-se do terceiro parágrafo do texto que a 

concepção de segurança pública como prestação de 

serviço público tem suplantado, no Brasil, a concepção de 

segurança pública como combate aos criminosos. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 60: CESPE - Deleg (PC BA)/PC BA/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

No Brasil, duas grandes concepções de segurança pública 

opõem-se desde a reabertura democrática até o presente: 

uma centrada na ideia de combate, outra, na de prestação 

de serviço público. 

 

A primeira concebe a missão institucional das polícias em 

termos bélicos, atribuindo-lhes o papel de combater os 

criminosos, que são convertidos em inimigos internos. A 

política de segurança é, então, formulada como estratégia 

de guerra, e, na guerra, medidas excepcionais se 

justificam. Instaura-se, adotando-se essa concepção, uma 

política de segurança de emergência e um direito penal do 

inimigo. Esse modelo é reminiscente do regime militar e, 

há décadas, tem sido naturalizado, não obstante sua 

incompatibilidade com a ordem constitucional brasileira. 

Nesses anos, o inimigo interno anterior — o comunista — 

foi substituído pelo traficante, como elemento de 

justificação do recrudescimento das estratégias bélicas 

de controle social. 

 

A segunda concepção está centrada na ideia de que a 

segurança é um serviço público a ser prestado pelo Estado 

e cujo destinatário é o cidadão. Não há, nesse caso, mais 

inimigo a combater, mas cidadão para servir. A polícia 

democrática não discrimina, não faz distinções 

arbitrárias: trata os barracos nas favelas como domicílios 

invioláveis, respeita os direitos individuais, 

independentemente de classe, etnia e orientação sexual, 

não só se atendo aos limites inerentes ao estado 

democrático de direito, mas entendendo que seu principal 

papel é promovê-lo. A concepção democrática estimula a 

participação popular na gestão da segurança pública, 

valoriza arranjos participativos e incrementa a 

transparência das instituições policiais. O combate militar 

é, então, substituído pela prevenção, pela integração com 

políticas sociais, por medidas administrativas de redução 

dos riscos e pela ênfase na investigação criminal. A 



 

 

decisão de usar a força passa por considerar não apenas 

os objetivos específicos a serem alcançados pelas ações 

policiais, mas também, e fundamentalmente, a segurança e 

o bem-estar da população envolvida. 

 

Cláudio Pereira de Souza Neto. A segurança pública na 

Constituição Federal de 1988: conceituação 

constitucionalmente adequada, competências 

federativas e órgãos de execução das políticas. 
Internet: <www.oab.org.br> (com adaptações). 
 

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto 

acima, julgue o item. 

 

De acordo com o texto, adotando-se a concepção de 

segurança como prestação de serviço público, a decisão de 

usar a força policial deixa de ser baseada apenas na 

consecução de objetivos específicos. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 61: CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

O respeito às diferentes manifestações culturais é 

fundamental, ainda mais em um país como o Brasil, que 

apresenta tradições e costumes muito variados em todo o 

seu território. Essa diversidade é valorizada e preservada 

por ações da Secretaria da Identidade e da Diversidade 

Cultural (SID), criada em 2003 e ligada ao Ministério da 

Cultura. 

 

Cidadãos de áreas rurais que estejam ligados a atividades 

culturais e estudantes universitários de todas as regiões 

do Brasil, por exemplo, são beneficiados por um dos 

projetos da SID: as Redes Culturais. Essas redes 

abrangem associações e grupos culturais para divulgar e 

preservar suas manifestações de cunho artístico. O 

projeto é guiado por parcerias entre órgãos 

representativos do Estado brasileiro e as entidades 

culturais. 

 

A Rede Cultural da Terra realiza oficinas de capacitação, 

cultura digital e atividades ligadas às artes plásticas, 

cênicas e visuais, à literatura, à música e ao artesanato. 

Além disso, mapeia a memória cultural dos trabalhadores 

do campo. A Rede Cultural dos Estudantes promove 

eventos e mostras culturais e artísticas e apoia a criação 

de Centros Universitários de Cultura e Arte. 

 

Culturas populares e indígenas são outro foco de atenção 

das políticas de diversidade, havendo editais públicos de 

premiação de atividades realizadas ou em andamento, o 

que democratiza o acesso a recursos públicos. 

 

O papel da cultura na humanização do tratamento 

psiquiátrico no Brasil é discutido em seminários da SID. 

Além disso, iniciativas artísticas inovadoras nesse 

segmento são premiadas com recursos do Edital Loucos 

pela Diversidade. Tais ações contribuem para a inclusão e 

socializam o direito à criação e à produção cultural. 

 

A participação de toda a sociedade civil na discussão de 

qualquer política cultural se dá em reuniões da SID com 

grupos de trabalho e em seminários, oficinas e fóruns, nos 

quais são apresentadas as demandas da população. Com 

base nesses encontros é que podem ser planejadas e 

desenvolvidas ações que permitam o acesso dos cidadãos à 

cultura e a promoção de suas manifestações, 

independentemente de cor, sexo, idade, etnia e 

orientação sexual. 

  

Identidade e diversidade. Internet: 
<www.brasil.gov.br/sobre/cultura/> (com adaptações). 
 

Considerando as ideias e aspectos linguísticos do texto 

apresentado, julgue o item a seguir. 

  

Depreende-se do texto que a finalidade específica da SID 

é reservar espaços para debates sobre política cultural 

com determinados grupos da sociedade: os indígenas e as 

comunidades negras, embora essa secretaria também 

promova outros projetos culturais. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 62: CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

O respeito às diferentes manifestações culturais é 

fundamental, ainda mais em um país como o Brasil, que 

apresenta tradições e costumes muito variados em todo o 

seu território. Essa diversidade é valorizada e preservada 

por ações da Secretaria da Identidade e da Diversidade 

Cultural (SID), criada em 2003 e ligada ao Ministério da 

Cultura. 

 

Cidadãos de áreas rurais que estejam ligados a atividades 

culturais e estudantes universitários de todas as regiões 

do Brasil, por exemplo, são beneficiados por um dos 

projetos da SID: as Redes Culturais. Essas redes 

abrangem associações e grupos culturais para divulgar e 

preservar suas manifestações de cunho artístico. O 

projeto é guiado por parcerias entre órgãos 

representativos do Estado brasileiro e as entidades 

culturais. 

 

A Rede Cultural da Terra realiza oficinas de capacitação, 

cultura digital e atividades ligadas às artes plásticas, 

cênicas e visuais, à literatura, à música e ao artesanato. 

Além disso, mapeia a memória cultural dos trabalhadores 

do campo. A Rede Cultural dos Estudantes promove 

eventos e mostras culturais e artísticas e apoia a criação 

de Centros Universitários de Cultura e Arte. 

 

Culturas populares e indígenas são outro foco de atenção 



 

 

das políticas de diversidade, havendo editais públicos de 

premiação de atividades realizadas ou em andamento, o 

que democratiza o acesso a recursos públicos. 

 

O papel da cultura na humanização do tratamento 

psiquiátrico no Brasil é discutido em seminários da SID. 

Além disso, iniciativas artísticas inovadoras nesse 

segmento são premiadas com recursos do Edital Loucos 

pela Diversidade. Tais ações contribuem para a inclusão e 

socializam o direito à criação e à produção cultural. 

 

A participação de toda a sociedade civil na discussão de 

qualquer política cultural se dá em reuniões da SID com 

grupos de trabalho e em seminários, oficinas e fóruns, nos 

quais são apresentadas as demandas da população. Com 

base nesses encontros é que podem ser planejadas e 

desenvolvidas ações que permitam o acesso dos cidadãos à 

cultura e a promoção de suas manifestações, 

independentemente de cor, sexo, idade, etnia e 

orientação sexual. 

  

Identidade e diversidade. Internet: 
<www.brasil.gov.br/sobre/cultura/> (com adaptações). 
 

Considerando as ideias e aspectos linguísticos do texto 

apresentado, julgue o item a seguir. 

  

O termo “nesse”, em “iniciativas artísticas inovadoras 

nesse segmento”, refere-se à Secretaria da Identidade e 

da Diversidade Cultural. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 63: VUNESP - MJ (TJ SP)/TJ SP/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

  
Opostos ao efeito placebo, medo e estresse causam 
doenças 

 

Excesso de informação pode fazer com que o paciente, 

inconscientemente, desenvolva doenças por medo, alerta o 

neurologista Magnus Heier. 

 

“A expectativa determina o desenvolvimento de doenças”, 

afirma. Segundo ele, podemos criar sintomas ou fazê-los 

desaparecer. Quem lê um artigo que diz que as radiações 

eletromagnéticas das antenas de celulares provocam 

doenças pode sentir dor de cabeça mesmo que a antena 

esteja desligada. É o chamado efeito nocebo. 

 

“O efeito nocebo ocorre sobretudo quando se tem medo 

de uma doença ou do tratamento a ser enfrentado. Os 

efeitos colaterais ficam, então, muito mais fortes”, diz 

Heier. “Muitos pacientes com câncer começam a se sentir 

mal quando entram na sala da quimioterapia, porque 

inconscientemente esperam sentir náusea após a sessão.” 

Medo significa estresse para o corpo e pode debilitar o 

sistema imunológico. Assim, o corpo fica mais suscetível a 

infecções e surgem dores que não deveriam existir, 

explica o especialista. 

 

Outros estudos confirmam tal fenômeno, como os 

realizados por médicos das clínicas universitárias de 

Regensburg e Tübingen. Winfried Häuser, Emil Jansen e 

Paul Enck publicaram estudos sobre o efeito nocebo entre 

1960 e 2011 em todo o mundo, tendo verificado e 

compilado os resultados obtidos. 

 

O termo nocebo, em latim, significa “fazer mal”, enquanto 

placebo significa “agradar”. Trata-se basicamente do 

mesmo efeito, só que um é negativo, e o outro, positivo. 

Ambos afetam as pessoas no ponto que elas menos podem 

controlar: o subconsciente. 

 

O efeito nocebo geralmente ocorre quando recebemos 

muitas informações e não conseguimos ordená-las, 

especialmente ao buscar na internet por doenças e 

sintomas. Já a bula dos remédios lista todos os possíveis 

efeitos colaterais, mesmo que alguns raramente se 

manifestem, ou seja, em algo como um em cada dez mil 

pacientes. As empresas farmacêuticas são, porém, 

obrigadas a detalhar todas as possibilidades. 

 

Diante disso, a orientação médica precisa é o principal 

meio de combater o efeito nocebo. Mas até mesmo a 

comunicação médico-paciente pode desencadear medos, se 

o médico não for cuidadoso. Não escutar com atenção, não 

fazer contato visual, não levar o paciente a sério ou 

intimidá-lo pode ser nocivo. O médico também deve ter 

cuidado para não usar um tom negativo e criar 

desconforto. Tudo isso pode ocorrer devido à falta de 

tempo, à pressão no trabalho ou porque os médicos 

querem ser transparentes sobre os possíveis riscos de um 

tratamento ou operação. 

 

É fundamental que as dúvidas sejam esclarecidas, sempre 

com cautela, já que não se deve subestimar o impacto das 

informações sobre o subconsciente. 

  
(http://saude.terra.com.br/doencas-e-tratamentos. 
Adaptado) 
 

Conforme as informações do texto, 

 a) fatores psicológicos podem influenciar o tipo de 

resposta que um paciente demonstra com relação a seu 

tratamento. 

 b) o efeito nocebo é um indício de que o tratamento 

adotado para combater determinada doença deve ser 

interrompido. 

 c) as bulas de remédio devem omitir os efeitos colaterais 

do medicamento para não amedrontar ou estressar o 

paciente. 

 d) as dores que surgem durante um tratamento são 

sintomas comprovados da ausência de informação dos 

pacientes sobre sua doença. 

 e) os efeitos colaterais de um tratamento podem ser 

mitigados pelo que se convencionou chamar de efeito 



 

 

nocebo. 

  

Questão 64: VUNESP - MJ (TJ SP)/TJ SP/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

  
Opostos ao efeito placebo, medo e estresse causam 
doenças 

 

Excesso de informação pode fazer com que o paciente, 

inconscientemente, desenvolva doenças por medo, alerta o 

neurologista Magnus Heier. 

 

“A expectativa determina o desenvolvimento de doenças”, 

afirma. Segundo ele, podemos criar sintomas ou fazê-los 

desaparecer. Quem lê um artigo que diz que as radiações 

eletromagnéticas das antenas de celulares provocam 

doenças pode sentir dor de cabeça mesmo que a antena 

esteja desligada. É o chamado efeito nocebo. 

 

“O efeito nocebo ocorre sobretudo quando se tem medo 

de uma doença ou do tratamento a ser enfrentado. Os 

efeitos colaterais ficam, então, muito mais fortes”, diz 

Heier. “Muitos pacientes com câncer começam a se sentir 

mal quando entram na sala da quimioterapia, porque 

inconscientemente esperam sentir náusea após a sessão.” 

Medo significa estresse para o corpo e pode debilitar o 

sistema imunológico. Assim, o corpo fica mais suscetível a 

infecções e surgem dores que não deveriam existir, 

explica o especialista. 

 

Outros estudos confirmam tal fenômeno, como os 

realizados por médicos das clínicas universitárias de 

Regensburg e Tübingen. Winfried Häuser, Emil Jansen e 

Paul Enck publicaram estudos sobre o efeito nocebo entre 

1960 e 2011 em todo o mundo, tendo verificado e 

compilado os resultados obtidos. 

 

O termo nocebo, em latim, significa “fazer mal”, enquanto 

placebo significa “agradar”. Trata-se basicamente do 

mesmo efeito, só que um é negativo, e o outro, positivo. 

Ambos afetam as pessoas no ponto que elas menos podem 

controlar: o subconsciente. 

 

O efeito nocebo geralmente ocorre quando recebemos 

muitas informações e não conseguimos ordená-las, 

especialmente ao buscar na internet por doenças e 

sintomas. Já a bula dos remédios lista todos os possíveis 

efeitos colaterais, mesmo que alguns raramente se 

manifestem, ou seja, em algo como um em cada dez mil 

pacientes. As empresas farmacêuticas são, porém, 

obrigadas a detalhar todas as possibilidades. 

 

Diante disso, a orientação médica precisa é o principal 

meio de combater o efeito nocebo. Mas até mesmo a 

comunicação médico-paciente pode desencadear medos, se 

o médico não for cuidadoso. Não escutar com atenção, não 

fazer contato visual, não levar o paciente a sério ou 

intimidá-lo pode ser nocivo. O médico também deve ter 

cuidado para não usar um tom negativo e criar 

desconforto. Tudo isso pode ocorrer devido à falta de 

tempo, à pressão no trabalho ou porque os médicos 

querem ser transparentes sobre os possíveis riscos de um 

tratamento ou operação. 

 

É fundamental que as dúvidas sejam esclarecidas, sempre 

com cautela, já que não se deve subestimar o impacto das 

informações sobre o subconsciente. 

  
(http://saude.terra.com.br/doencas-e-tratamentos. 
Adaptado) 
 

De acordo com o texto, no diálogo com o paciente, o 

médico deve 

 a) mostrar-se otimista, dando garantias de cura para a 

enfermidade. 

 b) limitar-se a ouvir o paciente, eximindo-se de emitir sua 

opinião. 

 c) expressar-se com prudência, usando linguagem 

objetiva. 

 d) omitir os riscos envolvidos no tratamento a ser 

enfrentado. 

 e) ser lacônico, empregando um tom marcadamente 

imperativo. 

  

Questão 65: VUNESP - AuxSJ (TJ SP)/TJ SP/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão.  

 

Caça aos clientes 

 

Gosto de entrar nas lojas calmamente. Passear olhando os 

produtos. Ultimamente, tornou-se impossível. Certos 

vendedores ficam na cola da gente! Dia desses, fui a uma 

loja de decoração. Uma jovem elegantíssima aproximou-se. 

 

– Já conhece nossa linha? 

 

– Ah, só estou passeando. 

 

É mentira, claro. Quem entra em uma loja tem o sonho de 

comprar. Falar em olhar é o mesmo que dizer: 

 

– Vê se não enche. 

 

A vendedora era do tipo insistente. Se eu dava dois 

passos e parava diante de um móvel, corria a abrir as 

gavetas. 

 

– Veja o acabamento! Preste atenção no detalhe de 

madeira. 

 

Fugi, constrangido! Joalherias são as piores. Admiro um 

anelzinho na vitrine. Pode ser um ótimo presente de Natal! 

 

Entro, meio sem jeito com o ambiente em que tudo parece 

tão caro. 

 



 

 

– Queria saber o preço daquele anelzinho. 

 

A mocinha lança um olhar dominador: 

 

– Sente-se. 

 

– Mas... 

 

Quase me empurra na cadeira. Vai buscar o mostruário. 

Observo a porta, esperançoso. Poderia sair correndo, 

perder-me nos corredores do shopping. Tarde demais. Ela 

retorna com o tesouro de Ali Babá. Mostra. O tal 

anelzinho é barato. Sugere uma gargantilha de safira e 

brincos combinando... 

 

Quando vejo, estou pagando as peças em três vezes! 

 

E roupas, então? Vendedor sabe o significado da palavra 

impulso. É assim: a gente bota uma roupa no provador. 

Respira fundo para a calça fechar. A barriga parece 

sumir. Compra. Em casa, o botão estoura. A camiseta sobe 

e o umbigo fica de fora! 

 

Portanto, tento ser cauteloso. 

 

– Só uma camisa branca. 

 

– Estamos com uma promoção em ternos. 

 

– Ah, terno eu nunca uso! 

 

Recebo de volta um olhar desconfiado. Como pode existir 

alguém que não veste terno? Conclui que devo estar 

mentindo. 

 

Cochicha no meu ouvido: 

 

– Aproveite, está a 50%. 

 

– Para pendurar no armário e não usar o terno nunca? 

 

Suas pupilas se fixam em outro cliente entrando. Ar 

próspero. Suspira. Leio em sua expressão: 

 

– Por que fui atender logo esse chato? 

 

Até em supermercados anda difícil. Estou parado diante 

dos produtos light, repleto das melhores intenções. Uma 

demonstradora aproxima-se com a bandejinha lotada de 

petiscos. 

 

– Aceita? 

 

Ainda não almocei. Tenho vontade de roubar a bandeja e 

fugir correndo. Respondo cortesmente: 

 

– Agradeço. Mas estou de regime. 

 

Ela sorri e se afasta. Dou dois passos, e ela reaparece na 

minha frente. 

 

– Aceita? 

 

– Bem... 

 

Apodero-me de quatro torradas e cubro cada uma com um 

sabor diferente. Rapidamente, ela indica: 

 

– Olhe, o produto é este aqui. 

 

Abarroto o carrinho justamente de todos os petiscos que 

havia jurado nunca mais levar à boca! 

 

Está certo. Não se pode culpar o vendedor. Mas, 

sinceramente, muitas vezes parece que está aberta a 

temporada de caça aos clientes! Certos vendedores 

agarram-se a mim como carrapato. E o pior: nem me 

deixam comprar em paz! 

  
(Walcyr Carrasco, revista VejaSP, 24.09.2011. Adaptado) 
 

Com base nas informações do texto, é correto afirmar 

que 

 a) a demonstradora do supermercado convenceu o 

narrador a levar os petiscos que, apesar de não conterem 

gordura, são proibidos para diabéticos como ele. 

 b) o narrador procura fazer escolhas sensatas em lojas 

de roupas, pois sabe que compras por impulso já o 

deixaram frustrado com os resultados. 

 c) o vendedor da loja de roupas empolgou-se com a 

chegada de um novo cliente, pois tinha certeza de que 

este último compraria os ternos mais caros. 

 d) a vendedora da loja de decoração era insistente e 

irritou o narrador por ela desconhecer as características 

dos produtos comercializados. 

 e) o narrador aprecia passear pelas lojas de shoppings e 

olhar os produtos, embora frequentemente não compre 

nenhum produto. 

  

Questão 66: VUNESP - AuxSJ (TJ SP)/TJ SP/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão.  

 

Caça aos clientes 

 

Gosto de entrar nas lojas calmamente. Passear olhando os 

produtos. Ultimamente, tornou-se impossível. Certos 

vendedores ficam na cola da gente! Dia desses, fui a uma 

loja de decoração. Uma jovem elegantíssima aproximou-se. 

 

– Já conhece nossa linha? 

 

– Ah, só estou passeando. 

 

É mentira, claro. Quem entra em uma loja tem o sonho de 

comprar. Falar em olhar é o mesmo que dizer: 

 

– Vê se não enche. 



 

 

 

A vendedora era do tipo insistente. Se eu dava dois 

passos e parava diante de um móvel, corria a abrir as 

gavetas. 

 

– Veja o acabamento! Preste atenção no detalhe de 

madeira. 

 

Fugi, constrangido! Joalherias são as piores. Admiro um 

anelzinho na vitrine. Pode ser um ótimo presente de Natal! 

 

Entro, meio sem jeito com o ambiente em que tudo parece 

tão caro. 

 

– Queria saber o preço daquele anelzinho. 

 

A mocinha lança um olhar dominador: 

 

– Sente-se. 

 

– Mas... 

 

Quase me empurra na cadeira. Vai buscar o mostruário. 

Observo a porta, esperançoso. Poderia sair correndo, 

perder-me nos corredores do shopping. Tarde demais. Ela 

retorna com o tesouro de Ali Babá. Mostra. O tal 

anelzinho é barato. Sugere uma gargantilha de safira e 

brincos combinando... 

 

Quando vejo, estou pagando as peças em três vezes! 

 

E roupas, então? Vendedor sabe o significado da palavra 

impulso. É assim: a gente bota uma roupa no provador. 

Respira fundo para a calça fechar. A barriga parece 

sumir. Compra. Em casa, o botão estoura. A camiseta sobe 

e o umbigo fica de fora! 

 

Portanto, tento ser cauteloso. 

 

– Só uma camisa branca. 

 

– Estamos com uma promoção em ternos. 

 

– Ah, terno eu nunca uso! 

 

Recebo de volta um olhar desconfiado. Como pode existir 

alguém que não veste terno? Conclui que devo estar 

mentindo. 

 

Cochicha no meu ouvido: 

 

– Aproveite, está a 50%. 

 

– Para pendurar no armário e não usar o terno nunca? 

 

Suas pupilas se fixam em outro cliente entrando. Ar 

próspero. Suspira. Leio em sua expressão: 

 

– Por que fui atender logo esse chato? 

 

Até em supermercados anda difícil. Estou parado diante 

dos produtos light, repleto das melhores intenções. Uma 

demonstradora aproxima-se com a bandejinha lotada de 

petiscos. 

 

– Aceita? 

 

Ainda não almocei. Tenho vontade de roubar a bandeja e 

fugir correndo. Respondo cortesmente: 

 

– Agradeço. Mas estou de regime. 

 

Ela sorri e se afasta. Dou dois passos, e ela reaparece na 

minha frente. 

 

– Aceita? 

 

– Bem... 

 

Apodero-me de quatro torradas e cubro cada uma com um 

sabor diferente. Rapidamente, ela indica: 

 

– Olhe, o produto é este aqui. 

 

Abarroto o carrinho justamente de todos os petiscos que 

havia jurado nunca mais levar à boca! 

 

Está certo. Não se pode culpar o vendedor. Mas, 

sinceramente, muitas vezes parece que está aberta a 

temporada de caça aos clientes! Certos vendedores 

agarram-se a mim como carrapato. E o pior: nem me 

deixam comprar em paz! 

  
(Walcyr Carrasco, revista VejaSP, 24.09.2011. Adaptado) 
 

Pelo trecho – Tarde demais. Ela retorna com o tesouro de 

Ali Babá. (14.º parágrafo) – pode-se concluir corretamente 

que a vendedora da joalheria 

 a) nota que o narrador é vaidoso e não resistirá a adquirir 

um anel para si mesmo. 

 b) mostra ao narrador outros anéis cujo valor é 

semelhante ao do anel visto por ele na vitrine. 

 c) percebe que o narrador é um homem rico e acabará 

adquirindo uma das joias mais caras da loja. 

 d) traz, além do anel, outras peças para mostrar a ele e 

induzi-lo a ampliar a compra. 

 e) reconhece que o narrador tem bom gosto, por isso traz 

um mostruário com peças exclusivas e de grife. 

  

Questão 67: VUNESP - AuxSJ (TJ SP)/TJ SP/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Considere a imagem a seguir.  

 

 
(Lézio Júnior, Folha de S.Paulo, 31.08.2012) 
  

Assinale a afirmação correta sobre a imagem. 

 a) Pela sequência de ações, exposta por meio de gradação, 



 

 

percebe-se que a personagem tem perdido poder 

aquisitivo. 

 b) Na terceira cena, nota-se que a personagem opta por 

produtos orgânicos, pois estes são mais baratos que os 

industrializados. 

 c) A personagem mora em uma cidade que, apesar de 

pequena, possui cadeias de supermercados que oferecem 

preços mais convidativos. 

 d) Apesar da redução gradativa de suas compras, as 

feições da personagem evidenciam sua indiferença em 

relação à alta dos preços. 

 e) Na primeira cena, constata-se que a personagem 

compra em excesso e se restringe a produtos que não são 

de primeira necessidade. 

  

Questão 68: VUNESP - AuxSJ (TJ SP)/TJ SP/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto a seguir para responder à questão.  
Ansiedade 

 

Robert Sapolski, neurocientista especialista em estresse, 

gosta de dizer que o cérebro humano é tão capaz que 

consegue enxergar problema onde ainda ele não surgiu. 

 

Essa é uma definição bem simples, e prática, da 

ansiedade: nossa capacidade de reagirmos desde já, física 

e mentalmente, a um estresse que ainda não existe fora 

de nossas cabeças, mas que antecipamos para algum lugar 

do futuro. 

 

A resposta à mera expectativa do estresse tem tudo para 

ser boa. Do lado do cérebro, já nos deixa mais alertas, 

lembrando-nos repetidamente do problema, do que 

sabemos sobre ele e, sobretudo, de como o resolver. 

 

O hipocampo, que representa memórias recentes, trata de 

manter ativa na mente a sua lista de tarefas a fazer e de 

problemas a solucionar, e ainda aciona o locus coeruleus, o 

“lugar azul” do cérebro, que serve como um alarme interno 

e não deixa você se esquecer do assunto a resolver. 

 

Daí, provavelmente, a sensação de tensão mental: seu 

cérebro antecipa que terá um problema com o qual lidar e 

começa a se preparar, o que aumenta bastante as chances 

de resolver o problema, se e quando ele se materializar. 

 

Do lado do corpo, o cérebro organiza nele um estado de 

alta disponibilidade de energia, deixando também seus 

músculos mais tensos e prontos para a ação. 

 

Um dos primeiros a se tensionar é o trapézio, que liga 

seus ombros à nuca – exatamente aquele que você sente 

ficar rígido e dolorido quando está muito ansioso. 

 

A má notícia sobre a ansiedade é que, como o problema 

antecipado ainda está somente dentro da sua cabeça, ele 

tem o tamanho que seu cérebro quiser, por isso a 

ansiedade pode fugir ao controle e tomar proporções 

exageradas. 

 

A boa notícia, contudo, é justamente que pela ansiedade 

ter o tamanho que seu cérebro quiser, está ao seu alcance 

mantê-la em xeque. 

 

Informações sobre o problema ajudam o cérebro a ser 

realista e manter o kit de habilidades cognitivas 

atualizado e afiado, o que nos proporciona uma sensação 

de capacidade intelectual e controle da situação. 

 

Ajuda, também, fazer exercícios físicos, contar com 

carinho e apoio moral de pessoas queridas e, se a 

ansiedade chegar a extremos, não hesitar em procurar 

apoio médico. 

 

(Suzana Herculano-Houzel, Folha de S.Paulo, 12.04.2011. 
Adaptado) 
 

De acordo com o texto, é correto afirmar que 

 a) os problemas relacionados ao estresse e à ansiedade 

devem ser resolvidos pela própria pessoa, visto que 

familiares e amigos não têm como ajudar nessas situações. 

 b) a ansiedade, desde que sob controle, é um processo 

cerebral que permite ao indivíduo reunir energia e 

condições para enfrentar possíveis problemas. 

 c) o hipocampo é responsável por nos manter alertas 

diante de um provável problema, pois é nessa região do 

cérebro que estão ativas todas as lembranças do 

indivíduo. 

 d) a boa notícia no tratamento contra a ansiedade é que 

hoje há uma gama de medicamentos disponíveis para o 

caso e eles não apresentam efeitos colaterais. 

 e) o estresse é consequência do excesso de informações 

equivocadas e irreais que o cérebro cria 

espontaneamente, embora o problema já tenha sido 

solucionado. 

  

Questão 69: VUNESP - AuxSJ (TJ SP)/TJ SP/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Para responder à questão, imagine que a cena a seguir 

ocorra em uma agência bancária onde conversam uma 

cliente e o gerente do banco. 

 

 
(Mandrade, Folha de S.Paulo, 26.05.2011) 
  

Com base nos elementos presentes na cena, pode-se 

concluir corretamente que a cliente 

 a) pretende se relacionar virtualmente com um cliente da 

agência e espera que o gerente lhe dê informações sobre 

essa pessoa. 

 b) deixa o gerente visivelmente entusiasmado, pois, 

graças a ela, ele realizará uma transação que envolve alta 

soma em dinheiro. 

 c) é muito jovem e, por isso, quer investir um valor 

razoável todo mês para ter um futuro estável 

financeiramente. 

 d) quer saber se há um serviço bancário que lhe garanta 

evitar os sofrimentos e angústias que, muitas vezes, 



 

 

fazem parte das relações amorosas. 

 e) deseja receber rapidamente a indenização que seu ex-

marido lhe deve por causa do divórcio assinado 

recentemente. 

  

Questão 70: 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. 
 
“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. 

 e) importa, como é sabido, em eliminar a dose de 

irracionalidade que deve acompanhar a prudência 

conservadora. 

  

Questão 71: 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. 
 
“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 72: CESPE - PRF/PRF/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leio que a ciência deu agora mais um passo definitivo. É 

claro que o definitivo da ciência é transitório, e não por 

deficiência da ciência (é ciência demais), que se supera a 

si mesma a cada dia... Não indaguemos para que, já que a 

própria ciência não o faz — o que, aliás, é a mais moderna 

forma de objetividade de que dispomos. 

 

Mas vamos ao definitivo transitório. Os cientistas 

afirmam que podem realmente construir agora a bomba 

limpa. Sabemos todos que as bombas atômicas fabricadas 

até hoje são sujas (aliás, imundas) porque, depois que 

explodem, deixam vagando pela atmosfera o já famoso e 

temido estrôncio 90. Ora, isso é desagradável: pode 

mesmo acontecer que o próprio país que lançou a bomba 

venha a sofrer, a longo prazo, as consequências 

mortíferas da proeza. O que é, sem dúvida, uma sujeira. 

 

Pois bem, essas bombas indisciplinadas, mal-educadas, 

serão em breve substituídas pelas bombas n, que 

cumprirão sua missão com lisura: destruirão o inimigo, sem 

riscos para o atacante. Trata-se, portanto, de uma 

fabulosa conquista, não? 

  
Ferreira Gullar. Maravilha. In: A estranha vida banal. Rio 
de Janeiro: José Olympio, 1989, p. 109. 
 

No que se refere aos sentidos e às estruturas linguísticas 

do texto acima, julgue o item a seguir. 

 

A forma verbal “podem” está empregada no sentido de 

têm autorização. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 73: CESPE - PRF/PRF/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Todos nós, homens e mulheres, adultos e jovens, passamos 

boa parte da vida tendo de optar entre o certo e o 

errado, entre o bem e o mal. Na realidade, entre o que 

consideramos bem e o que consideramos mal. Apesar da 

longa permanência da questão, o que se considera certo e 

o que se considera errado muda ao longo da história e ao 

redor do globo terrestre. 

 

Ainda hoje, em certos lugares, a previsão da pena de 

morte autoriza o Estado a matar em nome da justiça. Em 

outras sociedades, o direito à vida é inviolável e nem o 

Estado nem ninguém tem o direito de tirar a vida alheia. 

Tempos atrás era tido como legítimo espancarem-se 

mulheres e crianças, escravizarem-se povos. Hoje em dia, 

embora ainda se saiba de casos de espancamento de 

mulheres e crianças, de trabalho escravo, esses 

comportamentos são publicamente condenados na maior 

parte do mundo. 

 

Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas 

na esfera de temas polêmicos que atraem os holofotes da 

mídia. Muitas e muitas vezes é na solidão da consciência 

de cada um de nós, homens e mulheres, pequenos e 

grandes, que certo e errado se enfrentam. 

 

E a ética é o domínio desse enfrentamento. 

 

Marisa Lajolo. Entre o bem e o mal. In: Histórias sobre 

a ética. 5.ª ed. São Paulo: Ática, 2008 (com adaptações). 
 

A partir das ideias e das estruturas linguísticas do texto 

acima, julgue o item que se segue. 

 

No texto, a expressão “pequenos e grandes” não se refere 

a tamanho, podendo ser interpretada como equivalente à 

expressão “adultos e jovens”, ou seja, em referência a 

faixas etárias. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 74: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

Ao longo do século XVII, a Holanda foi um dos dois 
motores de um fenômeno que transformaria para sempre 
a natureza das relações internacionais: a primeira onda da 
chamada globalização. O outro motor daquela era de 
florescimento extraordinário das trocas comerciais e 
culturais era um império do outro lado do planeta − a 
China. Só na década de 1650, 40 000 homens partiram dos 
portos holandeses rumo ao Oriente, em busca dos 
produtos cobiçados que se fabricavam por lá. Mas a 
derrota em uma guerra contra a França encerrou os dias 
da Holanda como força dominante no comércio mundial. 
 
Se o século XVI havia sido marcado pelas grandes 
descobertas, o seguinte testemunhou a consequência 
maior delas: o estabelecimento de um poderoso cinturão 
de comércio que ia da Europa à Ásia. "O sonho de chegar à 
China é o fio imaginário que percorre a história da luta da 
Europa para fugir do isolamento", diz o escritor 
canadense Timothy Brook, no livro O chapéu de Vermeer. 
 
Isso determinou mudanças de comportamento e de 
valores: "Mais gente aprendia novas línguas e se ajustava 



 

 

a costumes desconhecidos". O estímulo a esse movimento 
era o desejo irreprimível dos ocidentais de consumir as 
riquezas produzidas no Oriente. A princípio refratários ao 
comércio com o exterior, os governantes chineses 
acabaram rendendo-se à evidência de que o comércio 
significava a injeção de riqueza na economia local (em 
especial sob a forma de toneladas de prata). 
 
Sob vários aspectos, a China e a Holanda do século XVII 
eram a tradução de um mesmo espírito de liberdade 
comercial. Mas deveu-se só à Holanda a invenção da 
pioneira engrenagem econômica transnacional. A 
Companhia das Índias Orientais − a primeira grande 
companhia de ações do mundo, criada em 1602 − foi a mãe 
das multinacionais contemporâneas. Beneficiando-se dos 
baixos impostos e da flexibilidade administrativa, ela 
tornou-se a grande potência empresarial do século XVII.  
  
(Adaptado de: Marcelo Marthe. Veja, p. 136-137, 29 ago. 
2012)  
  

De acordo com o texto, 

 a) durante os séculos XVI e XVII, os produtos orientais, 

especialmente aqueles que eram negociados na China, 

constituíram a base do comércio europeu, em que se 

destacou a Holanda. 

 b) a eficiência administrativa de uma empresa comercial 

criada na Holanda, durante o século XVII, favoreceu o 

surgimento desse país como um dos polos iniciais do 

fenômeno da globalização. 

 c) a atração por produtos exóticos, de origem oriental, 

determinou a criação de empresas transnacionais que, 

durante os séculos XVI e XVII, dominaram o comércio 

entre Europa e Ásia. 

 d) a China, beneficiada pelo comércio desde o século XVI, 

rivalizou com a Holanda no predomínio comercial, em razão 

da grande procura por seus produtos, bastante cobiçados 

na Europa. 

 e) apesar do intenso fluxo de comércio com o Oriente no 

século XVII, as mudanças de valores por influência de 

costumes diferentes aceleraram o declínio da 

superioridade comercial holandesa. 

  

Questão 75: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

Ao longo do século XVII, a Holanda foi um dos dois 
motores de um fenômeno que transformaria para sempre 
a natureza das relações internacionais: a primeira onda da 
chamada globalização. O outro motor daquela era de 
florescimento extraordinário das trocas comerciais e 
culturais era um império do outro lado do planeta − a 
China. Só na década de 1650, 40 000 homens partiram dos 
portos holandeses rumo ao Oriente, em busca dos 
produtos cobiçados que se fabricavam por lá. Mas a 
derrota em uma guerra contra a França encerrou os dias 
da Holanda como força dominante no comércio mundial. 

 
Se o século XVI havia sido marcado pelas grandes 
descobertas, o seguinte testemunhou a consequência 
maior delas: o estabelecimento de um poderoso cinturão 
de comércio que ia da Europa à Ásia. "O sonho de chegar à 
China é o fio imaginário que percorre a história da luta da 
Europa para fugir do isolamento", diz o escritor 
canadense Timothy Brook, no livro O chapéu de Vermeer. 
 
Isso determinou mudanças de comportamento e de 
valores: "Mais gente aprendia novas línguas e se ajustava 
a costumes desconhecidos". O estímulo a esse movimento 
era o desejo irreprimível dos ocidentais de consumir as 
riquezas produzidas no Oriente. A princípio refratários ao 
comércio com o exterior, os governantes chineses 
acabaram rendendo-se à evidência de que o comércio 
significava a injeção de riqueza na economia local (em 
especial sob a forma de toneladas de prata). 
 
Sob vários aspectos, a China e a Holanda do século XVII 
eram a tradução de um mesmo espírito de liberdade 
comercial. Mas deveu-se só à Holanda a invenção da 
pioneira engrenagem econômica transnacional. A 
Companhia das Índias Orientais − a primeira grande 
companhia de ações do mundo, criada em 1602 − foi a mãe 
das multinacionais contemporâneas. Beneficiando-se dos 
baixos impostos e da flexibilidade administrativa, ela 
tornou-se a grande potência empresarial do século XVII.  
  
(Adaptado de: Marcelo Marthe. Veja, p. 136-137, 29 ago. 
2012)  
  
A princípio refratários ao comércio com o exterior, os 
governantes chineses acabaram rendendo-se à evidência 
de que o comércio significava a injeção de riqueza na 
economia local. 
 

A afirmativa acima está corretamente transcrita, com 

lógica e clareza, em: 

 a) De início, os governantes chineses acabaram aceitando 

o comércio exterior, pois trazia riqueza na economia local, 

o que era contrário às evidências. 

 b) A riqueza que entrava na economia local através do 

comércio com o exterior, os governantes chineses 

aceitaram esses resultados, apesar de ser contrários a 

eles. 

 c) O comércio com outras nações no exterior, os 

governantes chineses acabaram percebendo a entrada de 

riquezas na economia local, mesmo se opondo a ele de 

início. 

 d) Intrigados com a origem exterior do comércio, os 

governantes chineses evidenciaram que o tal comércio 

trazia riqueza para a economia desse local. 

 e) Os governantes chineses que, de início, se opunham à 

abertura comercial com outras nações, mudaram seu 

posicionamento ao perceberem os resultados econômicos 

desse comércio. 

  

Questão 76: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2013  



 

 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o Texto I, 

abaixo. 

  

Texto I 

 

Sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado 
com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, 
culturais e ambientais da sociedade humana. 
 
Desenvolvimento sustentável foi um termo utilizado pela 
primeira vez em 1987, como resultado da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, e definido como aquele que 
"atende as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de atenderem as suas". 
 
Trata-se, portanto, de uma nova visão de mundo com 
implicação direta nas relações político-sociais, 
econômicas, culturais e ecológicas, ao integrar em um 
mesmo processo o equilíbrio entre as dimensões 
econômicas, sociais e ambientais. Diz respeito à 
necessidade de revisar e redefinir meios de produção e 
padrões de consumo vigentes, de tal modo que o 
crescimento econômico não seja alcançado a qualquer 
preço, mas considerando-se os impactos e a geração de 
valores sociais e ambientais decorrentes da atuação 
humana.  
  
(Adaptado de: 
http://www.bb.com.br/portalbb/page251,8305,3912,0,0,1
,6.bb?codigoNoticia=28665) 
 

... que o crescimento econômico não seja alcançado a 
qualquer preço, mas considerando-se os impactos e a 
geração de valores sociais e ambientais decorrentes da 
atuação humana. 
 

O sentido da afirmativa acima está corretamente 

reproduzido, em linhas gerais e com outras palavras, em: 

 a) o preço do crescimento econômico está além dos 

impactos oferecidos ao meio ambiente pela atuação do 

homem, com os seus valores sociais e ambientais. 

 b) o crescimento econômico está acima de qualquer valor, 

seja ele social ou ambiental, mesmo se for considerado os 

efeitos da atuação do homem no ambiente. 

 c) nada deve impedir a busca do crescimento econômico, 

que precisa ter o seu valor estabelecido, onde for 

necessário a presença humana e os impactos dela. 

 d) não se deve buscar o crescimento econômico a todo 

custo, sem levar em consideração os valores sociais e os 

efeitos decorrentes da interferência humana no meio 

ambiente. 

 e) com os impactos ambientais da ação humana, sendo que 

o crescimento econômico tem seu preço, qualquer que seja 

os valores sociais e ambientais gerados por ele. 

  

Questão 77: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o Texto II, 

abaixo. 

  

Texto II 

 

Em 2012, a ferrovia Madeira-Mamoré, que cruzava 364 
quilômetros da Floresta Amazônica, completou 100 anos. 
Mais de 5 mil operários, entre os 60 mil contratados, 
morreram vítimas de doenças tropicais durante a 
construção da estrada de ferro, entre 1907 e 1912. A 
ferrovia foi concebida para transportar a borracha vinda 
da Bolívia até o rio Madeira e, de lá, para o Oceano 
Atlântico, mas se tornou obsoleta antes mesmo de ser 
finalizada, devido à decadência do ciclo seringueiro na 
Amazônia. 
 
Desativada parcialmente em 1966, e por completo em 
1972, a ferrovia foi tombada pelo IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), e terá 7 
quilômetros de vias recuperadas pela empresa que 
constrói a hidrelétrica de Santo Antônio, como uma das  
compensações pelo impacto ambiental provocado pela 
obra. A recuperação depende do deslocamento das 
famílias residentes nos trilhos do trecho que será 
destinado aos passeios turísticos. Foram recuperados a 
antiga estação ferroviária de Porto Velho, alguns vagões e 
o paisagismo original.  
  
(Adaptado de: Horizonte Geográfico, n. 144, ano 25. p. 
13) 
 

O Texto II informa claramente que 

 a) a extensão da Floresta Amazônica foi o principal 

obstáculo para o funcionamento da ferrovia. 

 b) toda a área ambiental em torno da ferrovia Madeira-

Mamoré deverá ser recuperada. 

 c) moradores da região amazônica impedem a reativação 

da ferrovia Madeira-Mamoré. 

 d) a ferrovia Madeira-Mamoré tem sido importante meio 

de transporte de borracha na Amazônia. 

 e) um pequeno trecho da antiga ferrovia Madeira-

Mamoré será destinado ao turismo. 

  

Questão 78: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o Texto II, 

abaixo. 

  

Texto II 

 

Em 2012, a ferrovia Madeira-Mamoré, que cruzava 364 
quilômetros da Floresta Amazônica, completou 100 anos. 
Mais de 5 mil operários, entre os 60 mil contratados, 
morreram vítimas de doenças tropicais durante a 
construção da estrada de ferro, entre 1907 e 1912. A 
ferrovia foi concebida para transportar a borracha vinda 
da Bolívia até o rio Madeira e, de lá, para o Oceano 
Atlântico, mas se tornou obsoleta antes mesmo de ser 
finalizada, devido à decadência do ciclo seringueiro na 
Amazônia. 



 

 

 
Desativada parcialmente em 1966, e por completo em 
1972, a ferrovia foi tombada pelo IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), e terá 7 
quilômetros de vias recuperadas pela empresa que 
constrói a hidrelétrica de Santo Antônio, como uma das  
compensações pelo impacto ambiental provocado pela 
obra. A recuperação depende do deslocamento das 
famílias residentes nos trilhos do trecho que será 
destinado aos passeios turísticos. Foram recuperados a 
antiga estação ferroviária de Porto Velho, alguns vagões e 
o paisagismo original.  
  
(Adaptado de: Horizonte Geográfico, n. 144, ano 25. p. 
13) 
 

... mas se tornou obsoleta antes mesmo de ser finalizada 

... 
 

O fato que justifica a afirmativa acima está expresso em: 

 a) atrasos na construção da ferrovia. 

 b) insalubridade da floresta, que originava doenças. 

 c) declínio do comércio da borracha, na época. 

 d) desativação parcial da ferrovia, em 1966. 

 e) alteração da extensão inicial da ferrovia. 

  

Questão 79: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão abaixo, considere os 

Textos I e II. 

  

Texto I 

 

Sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado 
com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, 
culturais e ambientais da sociedade humana. 
 
Desenvolvimento sustentável foi um termo utilizado pela 
primeira vez em 1987, como resultado da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, e definido como aquele que 
"atende as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de atenderem as suas". 
 
Trata-se, portanto, de uma nova visão de mundo com 
implicação direta nas relações político-sociais, 
econômicas, culturais e ecológicas, ao integrar em um 
mesmo processo o equilíbrio entre as dimensões 
econômicas, sociais e ambientais. Diz respeito à 
necessidade de revisar e redefinir meios de produção e 
padrões de consumo vigentes, de tal modo que o 
crescimento econômico não seja alcançado a qualquer 
preço, mas considerando-se os impactos e a geração de 
valores sociais e ambientais decorrentes da atuação 
humana.  
  
(Adaptado de: 
http://www.bb.com.br/portalbb/page251,8305,3912,0,0,
1,6.bb?codigoNoticia=28665) 
  

Texto II 

 

Em 2012, a ferrovia Madeira-Mamoré, que cruzava 364 
quilômetros da Floresta Amazônica, completou 100 anos. 
Mais de 5 mil operários, entre os 60 mil contratados, 
morreram vítimas de doenças tropicais durante a 
construção da estrada de ferro, entre 1907 e 1912. A 
ferrovia foi concebida para transportar a borracha vinda 
da Bolívia até o rio Madeira e, de lá, para o Oceano 
Atlântico, mas se tornou obsoleta antes mesmo de ser 
finalizada, devido à decadência do ciclo seringueiro na 
Amazônia. 
 
Desativada parcialmente em 1966, e por completo em 
1972, a ferrovia foi tombada pelo IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), e terá 7 
quilômetros de vias recuperadas pela empresa que 
constrói a hidrelétrica de Santo Antônio, como uma das  
compensações pelo impacto ambiental provocado pela 
obra. A recuperação depende do deslocamento das 
famílias residentes nos trilhos do trecho que será 
destinado aos passeios turísticos. Foram recuperados a 
antiga estação ferroviária de Porto Velho, alguns vagões e 
o paisagismo original.  
  
(Adaptado de: Horizonte Geográfico, n. 144, ano 25. p. 
13) 
  

A informação constante do Texto II que mais se 

aproxima do conceito de sustentabilidade (Texto I) diz 

respeito 

 a) ao deslocamento de famílias que residem nos trilhos da 

ferrovia. 

 b) à destinação da ferrovia ao transporte da borracha. 

 c) ao tombamento da ferrovia pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 d) à construção de uma usina hidrelétrica na região. 

 e) à recuperação do paisagismo original da região. 

  

Questão 80: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

O Sul esteve por muito tempo isolado do resto do Brasil, 
mas nem por isso deixou de receber influências musicais 
que chegavam de outras regiões do país e do mundo. Mário 
de Andrade já tinha decifrado brilhantemente em seu 
Ensaio sobre a música brasileira as fontes que compõem 
os ritmos nacionais: ameríndia, africana, europeia 
(principalmente portuguesa e espanhola) e hispano-
americana (Cuba e Montevidéu). 
 
A gênese da música do Rio Grande do Sul também pode 
ser vista como reflexo dessa multiplicidade de 
referências. Há influências diretas do continente europeu, 
e isso se mistura à valiosa contribuição do canto e do 
batuque africano, mesmo tendo sido perseguido, vigiado, 
quase segregado. 



 

 

 
O vanerão* é próprio do Sul, e a famosa modinha, bem 
própria de Santa Catarina, onde se encontra um dos mais 
antigos registros do estilo no Brasil. De origem lusitana, a 
modinha tocada na viola, chorosa, suave e, enfim, 
romântica, tornou o gênero uma espécie de "mãe da 
MPB"**.  
  

*Vanerão = Ritmo de origem alemã, desenvolvido no sul. 
**MPB = Música Popular Brasileira 
(Adaptado de: Frank Jorge, de Porto Alegre. Revista da 
Cultura, 18. ed. p. 30, jan. 2009) 
 

Conclui-se corretamente do texto que 

 a) a música que caracteriza a região Sul se diferencia da 

que se encontra no restante do Brasil, em razão do longo 

isolamento em que permaneceu essa região. 

 b) diversas manifestações musicais que aparecem em 

alguns estados distinguem-se, por sua origem, do conceito 

de música popular brasileira. 

 c) estudos especializados e registros encontrados em 

alguns estados evidenciam as influências, até as mais 

remotas, recebidas na formação da música brasileira. 

 d) o pesquisador Mário de Andrade enfatizou, em sua 

obra, os diferentes ritmos musicais encontrados na 

música da região Sul do Brasil. 

 e) o Estado de Santa Catarina é o único do país em que se 

encontra um estilo de música popular marcada por um 

ritmo mais suave e romântico. 

  

Questão 81: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

O Sul esteve por muito tempo isolado do resto do Brasil, 
mas nem por isso deixou de receber influências musicais 
que chegavam de outras regiões do país e do mundo. Mário 
de Andrade já tinha decifrado brilhantemente em seu 
Ensaio sobre a música brasileira as fontes que compõem 
os ritmos nacionais: ameríndia, africana, europeia 
(principalmente portuguesa e espanhola) e hispano-
americana (Cuba e Montevidéu). 
 
A gênese da música do Rio Grande do Sul também pode 
ser vista como reflexo dessa multiplicidade de 
referências. Há influências diretas do continente europeu, 
e isso se mistura à valiosa contribuição do canto e do 
batuque africano, mesmo tendo sido perseguido, vigiado, 
quase segregado. 
 
O vanerão* é próprio do Sul, e a famosa modinha, bem 
própria de Santa Catarina, onde se encontra um dos mais 
antigos registros do estilo no Brasil. De origem lusitana, a 
modinha tocada na viola, chorosa, suave e, enfim, 
romântica, tornou o gênero uma espécie de "mãe da 
MPB"**.  
  

*Vanerão = Ritmo de origem alemã, desenvolvido no sul. 

**MPB = Música Popular Brasileira 
(Adaptado de: Frank Jorge, de Porto Alegre. Revista da 
Cultura, 18. ed. p. 30, jan. 2009) 
 

A gênese da música do Rio Grande do Sul também pode 
ser vista como reflexo dessa multiplicidade de 
referências.  
 

O sentido da frase acima está corretamente transcrito, 

com outras palavras, em: 

 a) Os reflexos da música do Rio Grande do Sul pode ser 

observada nas mais diversas referências brasileiras. 

 b) A música do Rio Grande do Sul recebeu igualmente, 

desde o início, as múltiplas influências que se observam na 

música brasileira. 

 c) No Rio Grande do Sul também podem ser reconhecidas 

a origem das referências musicais de todo o Brasil. 

 d) No início da música do Rio Grande do Sul ainda podem 

observar o reflexo das influências da música brasileira. 

 e) As múltiplas influências que se receberam na música do 

Rio Grande do Sul também pode ser vista como reflexo do 

Brasil. 

  

Questão 82: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

O Sul esteve por muito tempo isolado do resto do Brasil, 
mas nem por isso deixou de receber influências musicais 
que chegavam de outras regiões do país e do mundo. Mário 
de Andrade já tinha decifrado brilhantemente em seu 
Ensaio sobre a música brasileira as fontes que compõem 
os ritmos nacionais: ameríndia, africana, europeia 
(principalmente portuguesa e espanhola) e hispano-
americana (Cuba e Montevidéu). 
 
A gênese da música do Rio Grande do Sul também pode 
ser vista como reflexo dessa multiplicidade de 
referências. Há influências diretas do continente europeu, 
e isso se mistura à valiosa contribuição do canto e do 
batuque africano, mesmo tendo sido perseguido, vigiado, 
quase segregado. 
 
O vanerão* é próprio do Sul, e a famosa modinha, bem 
própria de Santa Catarina, onde se encontra um dos mais 
antigos registros do estilo no Brasil. De origem lusitana, a 
modinha tocada na viola, chorosa, suave e, enfim, 
romântica, tornou o gênero uma espécie de "mãe da 
MPB"**.  
  

*Vanerão = Ritmo de origem alemã, desenvolvido no sul. 
**MPB = Música Popular Brasileira 
(Adaptado de: Frank Jorge, de Porto Alegre. Revista da 
Cultura, 18. ed. p. 30, jan. 2009) 
 

De origem lusitana, a modinha tocada na viola, chorosa, 
suave e, enfim, romântica, tornou o gênero uma espécie de 
"mãe da MPB". 



 

 

 

O sentido da afirmativa acima está corretamente 

transcrito, em linhas gerais, em: 

 a) A modinha, que era de origem lusitana, enquanto fosse 

tocada na viola, com ritmo suave e romântico, tal como na 

geração da música popular brasileira. 

 b) As espécies musicais derivadas da modinha devem ser 

suaves e românticas, assim como eram tocadas na sua 

origem, em Portugal, na viola. 

 c) A influência suave e romântica da música lusitana 

gerou a música popular brasileira, dando origem, depois 

dela, à modinha tocada na viola. 

 d) Originada em Portugal, a modinha tocada na viola, de 

som suave e romântico, se transformou em inspiração para 

a música popular brasileira. 

 e) Como em Portugal, de onde vem a modinha, de ritmo 

suave e romântico, assim como chorona, a viola que gera a 

música popular brasileira. 

  

Questão 83: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

O Sul esteve por muito tempo isolado do resto do Brasil, 
mas nem por isso deixou de receber influências musicais 
que chegavam de outras regiões do país e do mundo. Mário 
de Andrade já tinha decifrado brilhantemente em seu 
Ensaio sobre a música brasileira as fontes que compõem 
os ritmos nacionais: ameríndia, africana, europeia 
(principalmente portuguesa e espanhola) e hispano-
americana (Cuba e Montevidéu). 
 
A gênese da música do Rio Grande do Sul também pode 
ser vista como reflexo dessa multiplicidade de 
referências. Há influências diretas do continente europeu, 
e isso se mistura à valiosa contribuição do canto e do 
batuque africano, mesmo tendo sido perseguido, vigiado, 
quase segregado. 
 
O vanerão* é próprio do Sul, e a famosa modinha, bem 
própria de Santa Catarina, onde se encontra um dos mais 
antigos registros do estilo no Brasil. De origem lusitana, a 
modinha tocada na viola, chorosa, suave e, enfim, 
romântica, tornou o gênero uma espécie de "mãe da 
MPB"**.  
  

*Vanerão = Ritmo de origem alemã, desenvolvido no sul. 
**MPB = Música Popular Brasileira 
(Adaptado de: Frank Jorge, de Porto Alegre. Revista da 
Cultura, 18. ed. p. 30, jan. 2009) 
 

... mesmo tendo sido perseguido, vigiado, quase segrega-

do. (final do 2o parágrafo) 

 

O segmento acima deve ser entendido, considerando-se o 

contexto, como 

 a) uma observação que valoriza a persistente contribuição 

africana para a música brasileira. 

 b) restrição ao sentido do que vem sendo exposto sobre a 

música popular brasileira. 

 c) a causa que justifica a permanência da música de 

origem africana no Brasil. 

 d) as consequências da presença dos escravos e sua 

influência na música popular brasileira. 

 e) uma condição favorável à permanência da música 

popular de origem africana. 

  

Questão 84: ESAF - EPPGG/MPOG/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Assinale a opção que está de acordo com as informações 

do texto. 

 

Pela PEC 37, os promotores e procuradores só podem 

supervisionar a atuação da polícia e solicitar ações 

durante a elaboração de inquéritos policiais, e a 

investigação criminal é de competência exclusiva da Polícia 

Federal e da Polícia Civil. Os líderes partidários acham 

que, se fizerem pequenas alterações no texto da PEC, 

poderão obter um acordo entre procuradores e delegados. 

Uma das sugestões é dispor sobre a possibilidade de o 

Ministério Público fazer investigações em situações 

excepcionais — como, por exemplo, nos casos em que 

houver indícios de inércia e inépcia nas investigações 

realizadas pela polícia. 

 

A sugestão, que prevê que as investigações sejam 

acompanhadas pela Justiça, parece ter agradado aos 

promotores e procuradores. Mas os representantes dos 

delegados não se comprometeram com os líderes 

partidários — segundo eles, a proposta ainda terá de ser 

submetida às entidades estaduais da categoria. 

 

A rivalidade entre delegados e procuradores é antiga. 

Embora a Constituição de 88 atribua competências 

específicas aos promotores e procuradores — como 

patrocinar com exclusividade ações penais públicas, 

promover inquérito, impetrar ação civil pública e exercer 

o controle externo da atividade policial —, ela não faz 

menção às prerrogativas da categoria em matéria de 

investigação criminal. 

  
(O Estado de S. Paulo, Editorial, 10/6/2013, com 
adaptações). 
 

 a) A PEC 37 estabelece que promotores e procuradores 

tenham ampliados seus poderes de investigação criminal. 

 b) A Polícia Federal e a Polícia Civil, conforme disposto na 

PEC 37, compartilhariam com promotores e procuradores 

os procedimentos da investigação criminal. 

 c) A Constituição de 1988 já definia a investigação 

criminal como prerrogativa exclusiva de procuradores e 

promotores. 

 d) A proposta de que procuradores e promotores 

acompanhem as investigações criminais empreendidas pela 

Polícia Federal e pela Polícia Civil foi imediata e 

amplamente apoiada pelos delegados. 



 

 

 e) Está em negociação um acordo entre procuradores e 

delegados para que o Ministério Público possa fazer 

investigações criminais em situações excepcionais, como 

no caso de as ações de investigação realizadas pela polícia 

se mostrem insatisfatórias. 

  

Questão 85: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ 

SP/"Interior"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto, para responder à questão. 

 

Veja, aí estão eles, a bailar seu diabólico “pas de deux” 

(*): sentado, ao fundo do restaurante, o cliente paulista 

acena, assovia, agita os braços num agônico polichinelo; 

encostado à parede, marmóreo e impassível, o garçom 

carioca o ignora com redobrada atenção. O paulista 

estrebucha: “Amigô?!”, “Chefê?!”, “Parceirô?!”; o garçom 

boceja, tira um fiapo do ombro, olha pro lustre. 

 

Eu disse “cliente paulista”, percebo a redundância: o 

paulista é sempre cliente. Sem querer estereotipar, mas 

já estereotipando: trata-se de um ser cujas interações 

sociais terminam, 99% das vezes, diante da pergunta 

“débito ou crédito?”.[...] Como pode ele entender que o 

fato de estar pagando não garantirá a atenção do garçom 

carioca? Como pode o ignóbil paulista, nascido e criado na 

crua batalha entre burgueses e proletários, compreender 

o discreto charme da aristocracia? 

 

Sim, meu caro paulista: o garçom carioca é antes de tudo 

um nobre. Um antigo membro da corte que esconde, por 

trás da carapinha entediada, do descaso e da gravata 

borboleta, saudades do imperador. [...] Se deixou de 

bajular os príncipes e princesas do século 19, passou a 

servir reis e rainhas do 20: levou gim tônicas para Vinicius 

e caipirinhas para Sinatra, uísques para Tom e leites para 

Nelson, recebeu gordas gorjetas de Orson Welles e 

autógrafos de Rockfeller; ainda hoje fala de futebol com 

Roberto Carlos e ouve conselhos de João Gilberto. 

Continua tão nobre quanto sempre foi, seu orgulho 

permanece intacto. 

 

Até que chega esse paulista, esse homem bidimensional e 

sem poesia, de camisa polo, meia soquete e sapatênis, 

achando que o jacarezinho de sua Lacoste é um crachá 

universal, capaz de abrir todas as portas. Ah, 

paulishhhhta otááário, nenhum emblema preencherá o 

vazio que carregas no peito - pensa o garçom, antes de 

conduzi-lo à última mesa do restaurante, a caminho do 

banheiro, e ali esquecê-lo para todo o sempre. 

 

Veja, veja como ele se debate, como se debaterá amanhã, 

depois de amanhã e até a Quarta-Feira de Cinzas, 

maldizendo a Guanabara, saudoso das várzeas do Tietê, 

onde a desigualdade é tão mais organizada: “Ô, 

companheirô, faz meia hora que eu cheguei, dava pra ver 

um cardápio?!”. Acalme-se, conterrâneo. Acostume-se com 

sua existência plebeia. O garçom carioca não está aí para 

servi-lo, você é que foi ao restaurante para homenageá-lo. 

(Antonio Prata, Cliente paulista, garçom carioca. Folha de 
S.Paulo, 06.02.2013) 

(*) Um tipo de coreografia, de dança. 
 

Assinale a alternativa contendo passagem em que o autor 

simula dialogar com o leitor. 

 a) Acalme-se, conterrâneo. Acostume-se com sua 

existência plebeia. 

 b) Ô, companheiro, faz meia hora que eu cheguei... 

 c) Veja, aí estão eles, a bailar seu diabólico “pas de deux”. 

 d) Sim, meu caro paulista... 

 e) Ah, paulishhhhta otááário... 

  

Questão 86: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ 

SP/"Interior"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto, para responder à questão. 

 

Veja, aí estão eles, a bailar seu diabólico “pas de deux” 

(*): sentado, ao fundo do restaurante, o cliente paulista 

acena, assovia, agita os braços num agônico polichinelo; 

encostado à parede, marmóreo e impassível, o garçom 

carioca o ignora com redobrada atenção. O paulista 

estrebucha: “Amigô?!”, “Chefê?!”, “Parceirô?!”; o garçom 

boceja, tira um fiapo do ombro, olha pro lustre. 

 

Eu disse “cliente paulista”, percebo a redundância: o 

paulista é sempre cliente. Sem querer estereotipar, mas 

já estereotipando: trata-se de um ser cujas interações 

sociais terminam, 99% das vezes, diante da pergunta 

“débito ou crédito?”.[...] Como pode ele entender que o 

fato de estar pagando não garantirá a atenção do garçom 

carioca? Como pode o ignóbil paulista, nascido e criado na 

crua batalha entre burgueses e proletários, compreender 

o discreto charme da aristocracia? 

 

Sim, meu caro paulista: o garçom carioca é antes de tudo 

um nobre. Um antigo membro da corte que esconde, por 

trás da carapinha entediada, do descaso e da gravata 

borboleta, saudades do imperador. [...] Se deixou de 

bajular os príncipes e princesas do século 19, passou a 

servir reis e rainhas do 20: levou gim tônicas para Vinicius 

e caipirinhas para Sinatra, uísques para Tom e leites para 

Nelson, recebeu gordas gorjetas de Orson Welles e 

autógrafos de Rockfeller; ainda hoje fala de futebol com 

Roberto Carlos e ouve conselhos de João Gilberto. 

Continua tão nobre quanto sempre foi, seu orgulho 

permanece intacto. 

 

Até que chega esse paulista, esse homem bidimensional e 

sem poesia, de camisa polo, meia soquete e sapatênis, 

achando que o jacarezinho de sua Lacoste é um crachá 

universal, capaz de abrir todas as portas. Ah, 

paulishhhhta otááário, nenhum emblema preencherá o 

vazio que carregas no peito - pensa o garçom, antes de 

conduzi-lo à última mesa do restaurante, a caminho do 

banheiro, e ali esquecê-lo para todo o sempre. 

 

Veja, veja como ele se debate, como se debaterá amanhã, 



 

 

depois de amanhã e até a Quarta-Feira de Cinzas, 

maldizendo a Guanabara, saudoso das várzeas do Tietê, 

onde a desigualdade é tão mais organizada: “Ô, 

companheirô, faz meia hora que eu cheguei, dava pra ver 

um cardápio?!”. Acalme-se, conterrâneo. Acostume-se com 

sua existência plebeia. O garçom carioca não está aí para 

servi-lo, você é que foi ao restaurante para homenageá-lo. 

(Antonio Prata, Cliente paulista, garçom carioca. Folha de 
S.Paulo, 06.02.2013) 

(*) Um tipo de coreografia, de dança. 

 

No primeiro parágrafo, para reforçar a ideia que quer 

transmitir, o autor se expressa por meio de uma 

incoerência. Assinale a alternativa com a passagem que 

demonstra essa afirmação. 

 a)  .... encostado à parede, marmóreo e impassível... 

 b) ... o garçom boceja, tira um fiapo do ombro... 

 c)  .... o cliente paulista acena, assovia, agita os braços... 

 d)  ... o garçom carioca o ignora com redobrada atenção. 

 e) .... aí estão eles, a bailar seu diabólico “pas de deux”... 

  

Questão 87: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ 

SP/"Interior"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto, para responder à questão. 

 

Veja, aí estão eles, a bailar seu diabólico “pas de deux” 

(*): sentado, ao fundo do restaurante, o cliente paulista 

acena, assovia, agita os braços num agônico polichinelo; 

encostado à parede, marmóreo e impassível, o garçom 

carioca o ignora com redobrada atenção. O paulista 

estrebucha: “Amigô?!”, “Chefê?!”, “Parceirô?!”; o garçom 

boceja, tira um fiapo do ombro, olha pro lustre. 

 

Eu disse “cliente paulista”, percebo a redundância: o 

paulista é sempre cliente. Sem querer estereotipar, mas 

já estereotipando: trata-se de um ser cujas interações 

sociais terminam, 99% das vezes, diante da pergunta 

“débito ou crédito?”.[...] Como pode ele entender que o 

fato de estar pagando não garantirá a atenção do garçom 

carioca? Como pode o ignóbil paulista, nascido e criado na 

crua batalha entre burgueses e proletários, compreender 

o discreto charme da aristocracia? 

 

Sim, meu caro paulista: o garçom carioca é antes de tudo 

um nobre. Um antigo membro da corte que esconde, por 

trás da carapinha entediada, do descaso e da gravata 

borboleta, saudades do imperador. [...] Se deixou de 

bajular os príncipes e princesas do século 19, passou a 

servir reis e rainhas do 20: levou gim tônicas para Vinicius 

e caipirinhas para Sinatra, uísques para Tom e leites para 

Nelson, recebeu gordas gorjetas de Orson Welles e 

autógrafos de Rockfeller; ainda hoje fala de futebol com 

Roberto Carlos e ouve conselhos de João Gilberto. 

Continua tão nobre quanto sempre foi, seu orgulho 

permanece intacto. 

 

Até que chega esse paulista, esse homem bidimensional e 

sem poesia, de camisa polo, meia soquete e sapatênis, 

achando que o jacarezinho de sua Lacoste é um crachá 

universal, capaz de abrir todas as portas. Ah, 

paulishhhhta otááário, nenhum emblema preencherá o 

vazio que carregas no peito - pensa o garçom, antes de 

conduzi-lo à última mesa do restaurante, a caminho do 

banheiro, e ali esquecê-lo para todo o sempre. 

 

Veja, veja como ele se debate, como se debaterá amanhã, 

depois de amanhã e até a Quarta-Feira de Cinzas, 

maldizendo a Guanabara, saudoso das várzeas do Tietê, 

onde a desigualdade é tão mais organizada: “Ô, 

companheirô, faz meia hora que eu cheguei, dava pra ver 

um cardápio?!”. Acalme-se, conterrâneo. Acostume-se com 

sua existência plebeia. O garçom carioca não está aí para 

servi-lo, você é que foi ao restaurante para homenageá-lo. 

(Antonio Prata, Cliente paulista, garçom carioca. Folha de 
S.Paulo, 06.02.2013) 

(*) Um tipo de coreografia, de dança. 

 

É correto afirmar que, no primeiro parágrafo, o autor 

traça um contraste entre as posturas do cliente e do 

garçom, contrapondo a 

 a) agitação insistente do primeiro à estaticidade do 

segundo. 

 b) informalidade do primeiro ao profissionalismo 

impassível do segundo. 

 c) falta de polidez do primeiro à eficiência do segundo. 

 d) negligência do primeiro à falta de educação do 

segundo. 

 e) grosseria do primeiro ao cavalheirismo nobre do 

segundo. 

  

Questão 88: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ 

SP/"Interior"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto, para responder à questão. 

 

Veja, aí estão eles, a bailar seu diabólico “pas de deux” 

(*): sentado, ao fundo do restaurante, o cliente paulista 

acena, assovia, agita os braços num agônico polichinelo; 

encostado à parede, marmóreo e impassível, o garçom 

carioca o ignora com redobrada atenção. O paulista 

estrebucha: “Amigô?!”, “Chefê?!”, “Parceirô?!”; o garçom 

boceja, tira um fiapo do ombro, olha pro lustre. 

 

Eu disse “cliente paulista”, percebo a redundância: o 

paulista é sempre cliente. Sem querer estereotipar, mas 

já estereotipando: trata-se de um ser cujas interações 

sociais terminam, 99% das vezes, diante da pergunta 

“débito ou crédito?”.[...] Como pode ele entender que o 

fato de estar pagando não garantirá a atenção do garçom 

carioca? Como pode o ignóbil paulista, nascido e criado na 

crua batalha entre burgueses e proletários, compreender 

o discreto charme da aristocracia? 

 

Sim, meu caro paulista: o garçom carioca é antes de tudo 

um nobre. Um antigo membro da corte que esconde, por 

trás da carapinha entediada, do descaso e da gravata 

borboleta, saudades do imperador. [...] Se deixou de 



 

 

bajular os príncipes e princesas do século 19, passou a 

servir reis e rainhas do 20: levou gim tônicas para Vinicius 

e caipirinhas para Sinatra, uísques para Tom e leites para 

Nelson, recebeu gordas gorjetas de Orson Welles e 

autógrafos de Rockfeller; ainda hoje fala de futebol com 

Roberto Carlos e ouve conselhos de João Gilberto. 

Continua tão nobre quanto sempre foi, seu orgulho 

permanece intacto. 

 

Até que chega esse paulista, esse homem bidimensional e 

sem poesia, de camisa polo, meia soquete e sapatênis, 

achando que o jacarezinho de sua Lacoste é um crachá 

universal, capaz de abrir todas as portas. Ah, 

paulishhhhta otááário, nenhum emblema preencherá o 

vazio que carregas no peito - pensa o garçom, antes de 

conduzi-lo à última mesa do restaurante, a caminho do 

banheiro, e ali esquecê-lo para todo o sempre. 

 

Veja, veja como ele se debate, como se debaterá amanhã, 

depois de amanhã e até a Quarta-Feira de Cinzas, 

maldizendo a Guanabara, saudoso das várzeas do Tietê, 

onde a desigualdade é tão mais organizada: “Ô, 

companheirô, faz meia hora que eu cheguei, dava pra ver 

um cardápio?!”. Acalme-se, conterrâneo. Acostume-se com 

sua existência plebeia. O garçom carioca não está aí para 

servi-lo, você é que foi ao restaurante para homenageá-lo. 

(Antonio Prata, Cliente paulista, garçom carioca. Folha de 
S.Paulo, 06.02.2013) 

(*) Um tipo de coreografia, de dança. 

 

Infere-se, da exposição de ideias, que o autor compõe 

retratos bem-humorados de dois tipos, 

 a) apoiando as atitudes de ambos, cujas qualidades morais 

destaca. 

 b) prestigiando o garçom, cuja atitude classifica de 

inadequada, em diversas passagens. 

 c) identificando-se com as atitudes do cliente, apesar de 

expressar antipatia por aquele. 

 d) tomando partido do garçom, pois, como este, o autor 

também é carioca. 

 e) ironizando os comportamentos de ambos, embora ele 

também seja paulista. 

  

Questão 89: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ 

SP/"Interior"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto, para responder à questão. 

 

Veja, aí estão eles, a bailar seu diabólico “pas de deux” 

(*): sentado, ao fundo do restaurante, o cliente paulista 

acena, assovia, agita os braços num agônico polichinelo; 

encostado à parede, marmóreo e impassível, o garçom 

carioca o ignora com redobrada atenção. O paulista 

estrebucha: “Amigô?!”, “Chefê?!”, “Parceirô?!”; o garçom 

boceja, tira um fiapo do ombro, olha pro lustre. 

 

Eu disse “cliente paulista”, percebo a redundância: o 

paulista é sempre cliente. Sem querer estereotipar, mas 

já estereotipando: trata-se de um ser cujas interações 

sociais terminam, 99% das vezes, diante da pergunta 

“débito ou crédito?”.[...] Como pode ele entender que o 

fato de estar pagando não garantirá a atenção do garçom 

carioca? Como pode o ignóbil paulista, nascido e criado na 

crua batalha entre burgueses e proletários, compreender 

o discreto charme da aristocracia? 

 

Sim, meu caro paulista: o garçom carioca é antes de tudo 

um nobre. Um antigo membro da corte que esconde, por 

trás da carapinha entediada, do descaso e da gravata 

borboleta, saudades do imperador. [...] Se deixou de 

bajular os príncipes e princesas do século 19, passou a 

servir reis e rainhas do 20: levou gim tônicas para Vinicius 

e caipirinhas para Sinatra, uísques para Tom e leites para 

Nelson, recebeu gordas gorjetas de Orson Welles e 

autógrafos de Rockfeller; ainda hoje fala de futebol com 

Roberto Carlos e ouve conselhos de João Gilberto. 

Continua tão nobre quanto sempre foi, seu orgulho 

permanece intacto. 

 

Até que chega esse paulista, esse homem bidimensional e 

sem poesia, de camisa polo, meia soquete e sapatênis, 

achando que o jacarezinho de sua Lacoste é um crachá 

universal, capaz de abrir todas as portas. Ah, 

paulishhhhta otááário, nenhum emblema preencherá o 

vazio que carregas no peito - pensa o garçom, antes de 

conduzi-lo à última mesa do restaurante, a caminho do 

banheiro, e ali esquecê-lo para todo o sempre. 

 

Veja, veja como ele se debate, como se debaterá amanhã, 

depois de amanhã e até a Quarta-Feira de Cinzas, 

maldizendo a Guanabara, saudoso das várzeas do Tietê, 

onde a desigualdade é tão mais organizada: “Ô, 

companheirô, faz meia hora que eu cheguei, dava pra ver 

um cardápio?!”. Acalme-se, conterrâneo. Acostume-se com 

sua existência plebeia. O garçom carioca não está aí para 

servi-lo, você é que foi ao restaurante para homenageá-lo. 

(Antonio Prata, Cliente paulista, garçom carioca. Folha de 
S.Paulo, 06.02.2013) 

(*) Um tipo de coreografia, de dança. 
 

O contexto em que se encontra a passagem – Se deixou de 
bajular os príncipes e princesas do século 19, passou a 
servir reis e rainhas do 20: (2.º parágrafo) – leva a 

concluir, corretamente, que a menção a 

 a) príncipes e princesas constitui uma referência em 

sentido não literal. 

 b) reis e rainhas constitui uma referência em sentido não 

literal. 

 c) príncipes, princesas, reis e rainhas constitui uma 

referência em sentido não literal. 

 d) príncipes, princesas, reis e rainhas constitui uma 

referência em sentido literal. 

 e) reis e rainhas constitui uma referência em sentido 

literal. 

  

Questão 90: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ 

SP/"Interior"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  



 

 

Leia o texto, para responder à questão. 

 

Veja, aí estão eles, a bailar seu diabólico “pas de deux” 

(*): sentado, ao fundo do restaurante, o cliente paulista 

acena, assovia, agita os braços num agônico polichinelo; 

encostado à parede, marmóreo e impassível, o garçom 

carioca o ignora com redobrada atenção. O paulista 

estrebucha: “Amigô?!”, “Chefê?!”, “Parceirô?!”; o garçom 

boceja, tira um fiapo do ombro, olha pro lustre. 

 

Eu disse “cliente paulista”, percebo a redundância: o 

paulista é sempre cliente. Sem querer estereotipar, mas 

já estereotipando: trata-se de um ser cujas interações 

sociais terminam, 99% das vezes, diante da pergunta 

“débito ou crédito?”.[...] Como pode ele entender que o 

fato de estar pagando não garantirá a atenção do garçom 

carioca? Como pode o ignóbil paulista, nascido e criado na 

crua batalha entre burgueses e proletários, compreender 

o discreto charme da aristocracia? 

 

Sim, meu caro paulista: o garçom carioca é antes de tudo 

um nobre. Um antigo membro da corte que esconde, por 

trás da carapinha entediada, do descaso e da gravata 

borboleta, saudades do imperador. [...] Se deixou de 

bajular os príncipes e princesas do século 19, passou a 

servir reis e rainhas do 20: levou gim tônicas para Vinicius 

e caipirinhas para Sinatra, uísques para Tom e leites para 

Nelson, recebeu gordas gorjetas de Orson Welles e 

autógrafos de Rockfeller; ainda hoje fala de futebol com 

Roberto Carlos e ouve conselhos de João Gilberto. 

Continua tão nobre quanto sempre foi, seu orgulho 

permanece intacto. 

 

Até que chega esse paulista, esse homem bidimensional e 

sem poesia, de camisa polo, meia soquete e sapatênis, 

achando que o jacarezinho de sua Lacoste é um crachá 

universal, capaz de abrir todas as portas. Ah, 

paulishhhhta otááário, nenhum emblema preencherá o 

vazio que carregas no peito - pensa o garçom, antes de 

conduzi-lo à última mesa do restaurante, a caminho do 

banheiro, e ali esquecê-lo para todo o sempre. 

 

Veja, veja como ele se debate, como se debaterá amanhã, 

depois de amanhã e até a Quarta-Feira de Cinzas, 

maldizendo a Guanabara, saudoso das várzeas do Tietê, 

onde a desigualdade é tão mais organizada: “Ô, 

companheirô, faz meia hora que eu cheguei, dava pra ver 

um cardápio?!”. Acalme-se, conterrâneo. Acostume-se com 

sua existência plebeia. O garçom carioca não está aí para 

servi-lo, você é que foi ao restaurante para homenageá-lo. 

(Antonio Prata, Cliente paulista, garçom carioca. Folha de 
S.Paulo, 06.02.2013) 

(*) Um tipo de coreografia, de dança. 
 

Para responder à questão considere a seguinte passagem: 

 

Sem querer estereotipar, mas já estereotipando: trata-se 

de um ser cujas interações sociais terminam, 99% das 

vezes, diante da pergunta “débito ou crédito?”. 

 

Nesse contexto, o verbo estereotipar tem sentido de 

 a) considerar ao acaso, sem premeditação. 

 b) aceitar uma ideia mesmo sem estar convencido dela. 

 c) adotar como referência de qualidade. 

 d) julgar de acordo com normas legais. 

 e) classificar segundo ideias preconcebidas. 

  

Questão 91: CESPE - Diplomata/IRBr/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Visita a Jean-Paul Sartre 

 

Os estudantes do velho Centro Acadêmico Cândido de 

Oliveira, do Rio, querem levar uma peça de Sartre, Morts 

sans Sépulture, sem pagar os direitos. O pedido vem às 

mãos de Roberto Assumpção, secretário da embaixada, 

que lida com as coisas culturais. Ele escreve a Sartre e 

recebe logo a resposta, marcando rendez-vous: meio-dia e 

meia, no apartamento do escritor. Vou também, como 

penetra. (...) 

 

Sartre mora na esquina da rue de l’Abbaye, num quarto 

andar aonde se ascende por uma escada meio escura, em 

caracol. Esse solteirão  de 45 anos vive com sua mãe, e 

tem um apartamento bem-arranjado. Eu melhoraria de 

estilo se escrevesse como ele, nesse pequeno escritório 

cheio de livros, com duas janelas dando para o largo: à 

esquerda, a torre da igreja, à direita, o Deux Magots. (...) 

 

À primeira vista, o dono da casa lembra Portinari; um 

Portinari que fosse mais forte e mais rústico. Esse 

parisiense que deriva da Borgonha e da Alsácia tem 

alguma coisa de camponês do Norte. É vermelho, tem a 

pele grosseira e os cabelos cor de palha suja. Os pedaços 

de costeleta que passam sob os ganchos dos óculos já 

embranqueceram. É impossível saber se está falando com 

Roberto Assumpção ou comigo, pois cada olho fixa um de 

nós, formando um ângulo de 45 graus; mas parece que o 

esquerdo, que fixa o diplomata, é que está com a razão. 

(...) 

 

Estava escrevendo quando nos recebeu: explica-me que 

está acabando seu estudo sobre Jean Genet. Tem em sua 

frente uma edição de luxo de Notre-Dame-des-Fleurs. 

Automaticamente reparo nos dois livros que tem sobre a 

mesa: um é Platão, outro de Mallarmé. 

 

É claro que tem prazer em que os estudantes levem sua 

peça; faz questão de escrever a eles uma carta, dando 

licença e agradecendo. Roberto lhe fala sobre o interesse 

que sua obra desperta no Brasil. Já tem notícia disso, e 

teve um convite de São Paulo para visitar nosso país. “Este 

ano foi impossível, mas vou dar um jeito de ir no ano que 

vem.” Conta que o adido cultural francês em São Paulo lhe 

prometeu mandar a tradução do ensaio de um escritor 

brasileiro para publicar na Les Temps Modernes, a sua 

revista. Não se lembra do nome do escritor. 

 

Faz pergunta sobre nosso país. Diz que tem boa impressão 



 

 

dele pelo que lhe contaram Camus, Barrault e outros 

amigos. Um povo que tem caráter próprio e muita 

efervescência cultural. Não tem o ar de dizer gentilezas e 

parece exprimir uma curiosidade sincera. Digo-lhe que, na 

linguagem do Rio, “existencialismo” tem um sentido não 

muito austero e lembra mais Chiquita Bacana do que Søren 

Kierkegaard. Ri: não é apenas no Brasil, é no mundo; isso 

começou aqui no quartier e — nota — os adversários 

fingem levar a sério essa legenda de “imoralismo” da 

doutrina. 

  
Rubem Braga. Visita a Jean-Paul Sartre [crônica de 
20/11/1950]. In: Retratos parisienses. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 2013, 2.ª ed., p.115-7 
(com adaptações).  
 

Com relação às ideias desenvolvidas no texto acima, julgue 

(C ou E) o item a seguir. 

 

O autor do texto, Rubem Braga, registra que o adido 

cultural francês em São Paulo teve conhecimento do 

problema relativo a direitos autorais e prometeu enviar 

uma cópia do processo traduzida para o francês. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 92: CESPE - Diplomata/IRBr/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Visita a Jean-Paul Sartre 

 

Os estudantes do velho Centro Acadêmico Cândido de 

Oliveira, do Rio, querem levar uma peça de Sartre, Morts 

sans Sépulture, sem pagar os direitos. O pedido vem às 

mãos de Roberto Assumpção, secretário da embaixada, 

que lida com as coisas culturais. Ele escreve a Sartre e 

recebe logo a resposta, marcando rendez-vous: meio-dia e 

meia, no apartamento do escritor. Vou também, como 

penetra. (...) 

 

Sartre mora na esquina da rue de l’Abbaye, num quarto 

andar aonde se ascende por uma escada meio escura, em 

caracol. Esse solteirão  de 45 anos vive com sua mãe, e 

tem um apartamento bem-arranjado. Eu melhoraria de 

estilo se escrevesse como ele, nesse pequeno escritório 

cheio de livros, com duas janelas dando para o largo: à 

esquerda, a torre da igreja, à direita, o Deux Magots. (...) 

 

À primeira vista, o dono da casa lembra Portinari; um 

Portinari que fosse mais forte e mais rústico. Esse 

parisiense que deriva da Borgonha e da Alsácia tem 

alguma coisa de camponês do Norte. É vermelho, tem a 

pele grosseira e os cabelos cor de palha suja. Os pedaços 

de costeleta que passam sob os ganchos dos óculos já 

embranqueceram. É impossível saber se está falando com 

Roberto Assumpção ou comigo, pois cada olho fixa um de 

nós, formando um ângulo de 45 graus; mas parece que o 

esquerdo, que fixa o diplomata, é que está com a razão. 

(...) 

 

Estava escrevendo quando nos recebeu: explica-me que 

está acabando seu estudo sobre Jean Genet. Tem em sua 

frente uma edição de luxo de Notre-Dame-des-Fleurs. 

Automaticamente reparo nos dois livros que tem sobre a 

mesa: um é Platão, outro de Mallarmé. 

 

É claro que tem prazer em que os estudantes levem sua 

peça; faz questão de escrever a eles uma carta, dando 

licença e agradecendo. Roberto lhe fala sobre o interesse 

que sua obra desperta no Brasil. Já tem notícia disso, e 

teve um convite de São Paulo para visitar nosso país. “Este 

ano foi impossível, mas vou dar um jeito de ir no ano que 

vem.” Conta que o adido cultural francês em São Paulo lhe 

prometeu mandar a tradução do ensaio de um escritor 

brasileiro para publicar na Les Temps Modernes, a sua 

revista. Não se lembra do nome do escritor. 

 

Faz pergunta sobre nosso país. Diz que tem boa impressão 

dele pelo que lhe contaram Camus, Barrault e outros 

amigos. Um povo que tem caráter próprio e muita 

efervescência cultural. Não tem o ar de dizer gentilezas e 

parece exprimir uma curiosidade sincera. Digo-lhe que, na 

linguagem do Rio, “existencialismo” tem um sentido não 

muito austero e lembra mais Chiquita Bacana do que Søren 

Kierkegaard. Ri: não é apenas no Brasil, é no mundo; isso 

começou aqui no quartier e — nota — os adversários 

fingem levar a sério essa legenda de “imoralismo” da 

doutrina. 

  
Rubem Braga. Visita a Jean-Paul Sartre [crônica de 
20/11/1950]. In: Retratos parisienses. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 2013, 2.ª ed., p.115-7 
(com adaptações).  
 

Com relação às ideias desenvolvidas no texto acima, julgue 

(C ou E) o item a seguir. 

 

O encontro dos dois brasileiros com Jean Paul-Sartre foi 

marcado com urgência em razão de um processo penal que, 

relativo a direitos autorais, envolvia estudantes do Rio de 

Janeiro e o escritor francês. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 93: CESPE - Diplomata/IRBr/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Visita a Jean-Paul Sartre 

 

Os estudantes do velho Centro Acadêmico Cândido de 

Oliveira, do Rio, querem levar uma peça de Sartre, Morts 

sans Sépulture, sem pagar os direitos. O pedido vem às 

mãos de Roberto Assumpção, secretário da embaixada, 

que lida com as coisas culturais. Ele escreve a Sartre e 

recebe logo a resposta, marcando rendez-vous: meio-dia e 

meia, no apartamento do escritor. Vou também, como 

penetra. (...) 

 

Sartre mora na esquina da rue de l’Abbaye, num quarto 

andar aonde se ascende por uma escada meio escura, em 



 

 

caracol. Esse solteirão  de 45 anos vive com sua mãe, e 

tem um apartamento bem-arranjado. Eu melhoraria de 

estilo se escrevesse como ele, nesse pequeno escritório 

cheio de livros, com duas janelas dando para o largo: à 

esquerda, a torre da igreja, à direita, o Deux Magots. (...) 

 

À primeira vista, o dono da casa lembra Portinari; um 

Portinari que fosse mais forte e mais rústico. Esse 

parisiense que deriva da Borgonha e da Alsácia tem 

alguma coisa de camponês do Norte. É vermelho, tem a 

pele grosseira e os cabelos cor de palha suja. Os pedaços 

de costeleta que passam sob os ganchos dos óculos já 

embranqueceram. É impossível saber se está falando com 

Roberto Assumpção ou comigo, pois cada olho fixa um de 

nós, formando um ângulo de 45 graus; mas parece que o 

esquerdo, que fixa o diplomata, é que está com a razão. 

(...) 

 

Estava escrevendo quando nos recebeu: explica-me que 

está acabando seu estudo sobre Jean Genet. Tem em sua 

frente uma edição de luxo de Notre-Dame-des-Fleurs. 

Automaticamente reparo nos dois livros que tem sobre a 

mesa: um é Platão, outro de Mallarmé. 

 

É claro que tem prazer em que os estudantes levem sua 

peça; faz questão de escrever a eles uma carta, dando 

licença e agradecendo. Roberto lhe fala sobre o interesse 

que sua obra desperta no Brasil. Já tem notícia disso, e 

teve um convite de São Paulo para visitar nosso país. “Este 

ano foi impossível, mas vou dar um jeito de ir no ano que 

vem.” Conta que o adido cultural francês em São Paulo lhe 

prometeu mandar a tradução do ensaio de um escritor 

brasileiro para publicar na Les Temps Modernes, a sua 

revista. Não se lembra do nome do escritor. 

 

Faz pergunta sobre nosso país. Diz que tem boa impressão 

dele pelo que lhe contaram Camus, Barrault e outros 

amigos. Um povo que tem caráter próprio e muita 

efervescência cultural. Não tem o ar de dizer gentilezas e 

parece exprimir uma curiosidade sincera. Digo-lhe que, na 

linguagem do Rio, “existencialismo” tem um sentido não 

muito austero e lembra mais Chiquita Bacana do que Søren 

Kierkegaard. Ri: não é apenas no Brasil, é no mundo; isso 

começou aqui no quartier e — nota — os adversários 

fingem levar a sério essa legenda de “imoralismo” da 

doutrina. 

  
Rubem Braga. Visita a Jean-Paul Sartre [crônica de 
20/11/1950]. In: Retratos parisienses. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 2013, 2.ª ed., p.115-7 
(com adaptações).  
 

Com relação às ideias desenvolvidas no texto acima, julgue 

(C ou E) o item a seguir. 

 

O cronista brasileiro comenta que melhoraria seu estilo 

literário se escrevesse não apenas no ambiente do 

filósofo francês, mas também se consultasse os livros de 

Platão e de Mallarmé que estavam sobre a mesa de Jean-

Paul Sartre no momento do encontro. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 94: CESPE - Diplomata/IRBr/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Lendo provas de um poema 

 

Com Rubem Braga, certa vez, 

lia em provas Dois Parlamentos. 

Na manhã ipanema e verão, 

em volta do alto apartamento, 

sem que carniça houvesse perto, 

sem explicação, todo um elenco 

de urubus se pôs a rondar 

a cobertura, em voos pensos: 

como se farejassem a morte 

no texto que estávamos lendo 

e se a inodora morte escrita 

não fosse esconjuro mas treno 

 

João Cabral de Melo Neto. In: Museu de tudo. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1975, p. 60 (com adaptações). 
  

O urubu mobilizado 

 

Durante as secas do Sertão, o urubu, 

de urubu livre, passa a funcionário. 

O urubu não retira, pois prevendo cedo 

que lhe mobilizarão a técnica e o tacto, 

cala os serviços prestados e diplomas, 

que o enquadrariam num melhor salário, 

e vai acolitar os empreiteiros da seca, 

veterano, mas ainda com zelos de novato: 

aviando com eutanásia o morto incerto, 

ele, que no civil quer o morto claro. 

Embora mobilizado, nesse urubu em ação 

reponta logo o perfeito profissional. 

No ar compenetrado, curvo e conselheiro, 

no todo de guarda-chuva, na unção clerical, 

com que age, embora em posto subalterno: 

ele, um convicto profissional liberal. 

 

João Cabral de Melo Neto. In: Poesias completas. Rio de 
Janeiro: Editora Sabiá, 1968, p. 12-3 
(com adaptações). 
 

Com relação aos textos acima — poemas de João Cabral 

de Melo Neto —, julgue (C ou E) o item subsequente. 

 

No segundo texto, ao informar que o urubu é “funcionário” 

(v.2), “veterano” (v.8) e “convicto profissional liberal” 

(v.16), o poeta quer assim transmitir a rotina, a 

experiência e a autonomia do urubu no período das secas 

do sertão, quando a morte dos animais, por fome e sede, 

aumenta a oferta da carniça de que se alimenta. 

 Certo  

 Errado  

  



 

 

Questão 95: CESPE - Diplomata/IRBr/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Lendo provas de um poema 

 

Com Rubem Braga, certa vez, 

lia em provas Dois Parlamentos. 

Na manhã ipanema e verão, 

em volta do alto apartamento, 

sem que carniça houvesse perto, 

sem explicação, todo um elenco 

de urubus se pôs a rondar 

a cobertura, em voos pensos: 

como se farejassem a morte 

no texto que estávamos lendo 

e se a inodora morte escrita 

não fosse esconjuro mas treno 

 

João Cabral de Melo Neto. In: Museu de tudo. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1975, p. 60 (com adaptações). 
  

O urubu mobilizado 

 

Durante as secas do Sertão, o urubu, 

de urubu livre, passa a funcionário. 

O urubu não retira, pois prevendo cedo 

que lhe mobilizarão a técnica e o tacto, 

cala os serviços prestados e diplomas, 

que o enquadrariam num melhor salário, 

e vai acolitar os empreiteiros da seca, 

veterano, mas ainda com zelos de novato: 

aviando com eutanásia o morto incerto, 

ele, que no civil quer o morto claro. 

Embora mobilizado, nesse urubu em ação 

reponta logo o perfeito profissional. 

No ar compenetrado, curvo e conselheiro, 

no todo de guarda-chuva, na unção clerical, 

com que age, embora em posto subalterno: 

ele, um convicto profissional liberal. 

 

João Cabral de Melo Neto. In: Poesias completas. Rio de 
Janeiro: Editora Sabiá, 1968, p. 12-3 
(com adaptações). 
 

Com relação aos textos acima — poemas de João Cabral 

de Melo Neto —, julgue (C ou E) o item subsequente. 

 

Ao afirmar, no segundo texto, que o urubu “vai acolitar os 

empreiteiros da seca” (v.7), o poeta ironiza aqueles que 

lucram com a longa estiagem sertaneja, comparando-os à 

ave que, no mesmo período, encontra farta comida. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 96: CESPE - Diplomata/IRBr/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Textos para a questão. 

 

Texto I 

 

A civilização deu uma importância extraordinária à escrita 

e, muitas vezes, quando nos referimos à linguagem, só 

pensamos nesse seu aspecto. É preciso não perder de 

vista, porém, que lhe há ao lado, mais antiga, mais básica, 

uma expressão oral. 

 

A rigor, a linguagem escrita não passa de um sucedâneo, 

de um ersatz da fala. Esta é que abrange a comunicação 

linguística em sua totalidade, pressupondo, além da 

significação dos vocábulos e das frases, a entoação, os 

elementos subsidiários da mímica, incluindo-se aí o jogo 

fisionômico. Por isso, para bem se compreender a 

natureza e o funcionamento da linguagem humana, é 

preciso partir da apreciação da linguagem oral e examinar, 

em seguida, a escrita como uma espécie de linguagem 

mutilada, cuja eficiência depende da maneira por que 

conseguimos obviar à falta inevitável de determinados 

elementos expressivos. 

  
Joaquim Mattoso Câmara Jr. Manual de expressão oral e 

escrita. 27.ª ed. Petrópolis: Vozes, 2010.  
 

Texto II 

 

A palavra falada é imediata, local e geral. Quando falamos, 

falamos para ser ouvidos imediatamente, com quem está 

ali ao pé de nós, e de modo a que sejamos facilmente 

entendidos dele, que sabemos quem é, ou calculamos que 

sabemos, e que pode ser toda a gente, devendo nós pois 

falar como se fosse qualquer. A palavra escrita é mediata, 

longínqua e particular. Quando escrevemos, dirigimo-nos a 

quem não nos vai ouvir, que é ler, logo; a quem não está ao 

pé de nós; a quem poderá entender-nos e não a quem tem 

que entender-nos, tendo nós pois primeiro que o entender 

a ele. 

 

Em resumo, a palavra falada é um fenômeno social, a 

escrita um fenômeno cultural; a palavra falada um 

fenômeno democrático, a escrita um aristocrático. São 

diferentes em substância: são pois forçosamente 

diferentes os seus respectivos meios e fins. (…) 

 

Na palavra falada, temos que ser, em absoluto, do nosso 

tempo e lugar; não podemos falar como Vieira, pois nos 

arriscamos ou ao ridículo ou à incompreensão. Não 

podemos pensar como Descartes, pois nos arriscamos ao 

tédio alheio. 

 

A palavra escrita, ao contrário, não é para quem a ouve, 

busca quem a ouça; escolhe quem a entenda, e não se 

subordina a quem a escolhe. 

  
Fernando Pessoa. A língua portuguesa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999, p. 56-7 e 72.  
 

No que se refere aos sentidos dos textos I e II, julgue (C 

ou E) o item a seguir. 

 

De acordo com o texto I, a falta de determinados 



 

 

elementos expressivos na linguagem torna a escrita 

sempre ineficiente, em menor ou maior grau, se 

comparada à linguagem falada. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 97: CESPE - Diplomata/IRBr/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Textos para a questão. 

 

Texto I 

 

A civilização deu uma importância extraordinária à escrita 

e, muitas vezes, quando nos referimos à linguagem, só 

pensamos nesse seu aspecto. É preciso não perder de 

vista, porém, que lhe há ao lado, mais antiga, mais básica, 

uma expressão oral. 

 

A rigor, a linguagem escrita não passa de um sucedâneo, 

de um ersatz da fala. Esta é que abrange a comunicação 

linguística em sua totalidade, pressupondo, além da 

significação dos vocábulos e das frases, a entoação, os 

elementos subsidiários da mímica, incluindo-se aí o jogo 

fisionômico. Por isso, para bem se compreender a 

natureza e o funcionamento da linguagem humana, é 

preciso partir da apreciação da linguagem oral e examinar, 

em seguida, a escrita como uma espécie de linguagem 

mutilada, cuja eficiência depende da maneira por que 

conseguimos obviar à falta inevitável de determinados 

elementos expressivos. 

  
Joaquim Mattoso Câmara Jr. Manual de expressão oral e 

escrita. 27.ª ed. Petrópolis: Vozes, 2010.  
 

Texto II 

 

A palavra falada é imediata, local e geral. Quando falamos, 

falamos para ser ouvidos imediatamente, com quem está 

ali ao pé de nós, e de modo a que sejamos facilmente 

entendidos dele, que sabemos quem é, ou calculamos que 

sabemos, e que pode ser toda a gente, devendo nós pois 

falar como se fosse qualquer. A palavra escrita é mediata, 

longínqua e particular. Quando escrevemos, dirigimo-nos a 

quem não nos vai ouvir, que é ler, logo; a quem não está ao 

pé de nós; a quem poderá entender-nos e não a quem tem 

que entender-nos, tendo nós pois primeiro que o entender 

a ele. 

 

Em resumo, a palavra falada é um fenômeno social, a 

escrita um fenômeno cultural; a palavra falada um 

fenômeno democrático, a escrita um aristocrático. São 

diferentes em substância: são pois forçosamente 

diferentes os seus respectivos meios e fins. (…) 

 

Na palavra falada, temos que ser, em absoluto, do nosso 

tempo e lugar; não podemos falar como Vieira, pois nos 

arriscamos ou ao ridículo ou à incompreensão. Não 

podemos pensar como Descartes, pois nos arriscamos ao 

tédio alheio. 

 

A palavra escrita, ao contrário, não é para quem a ouve, 

busca quem a ouça; escolhe quem a entenda, e não se 

subordina a quem a escolhe. 

  
Fernando Pessoa. A língua portuguesa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999, p. 56-7 e 72.  
 

No que se refere aos sentidos dos textos I e II, julgue (C 

ou E) o item a seguir. 

 

Conclui-se do desenvolvimento das ideias do texto II que 

a “palavra falada” subordina o falante ao seu interlocutor, 

ao passo que a “palavra escrita” confere ao escritor 

liberdade de expressão. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 98: CESPE - Diplomata/IRBr/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Textos para a questão. 

 

Texto I 

 

A civilização deu uma importância extraordinária à escrita 

e, muitas vezes, quando nos referimos à linguagem, só 

pensamos nesse seu aspecto. É preciso não perder de 

vista, porém, que lhe há ao lado, mais antiga, mais básica, 

uma expressão oral. 

 

A rigor, a linguagem escrita não passa de um sucedâneo, 

de um ersatz da fala. Esta é que abrange a comunicação 

linguística em sua totalidade, pressupondo, além da 

significação dos vocábulos e das frases, a entoação, os 

elementos subsidiários da mímica, incluindo-se aí o jogo 

fisionômico. Por isso, para bem se compreender a 

natureza e o funcionamento da linguagem humana, é 

preciso partir da apreciação da linguagem oral e examinar, 

em seguida, a escrita como uma espécie de linguagem 

mutilada, cuja eficiência depende da maneira por que 

conseguimos obviar à falta inevitável de determinados 

elementos expressivos. 

  
Joaquim Mattoso Câmara Jr. Manual de expressão oral e 

escrita. 27.ª ed. Petrópolis: Vozes, 2010.  
 

Texto II 

 

A palavra falada é imediata, local e geral. Quando falamos, 

falamos para ser ouvidos imediatamente, com quem está 

ali ao pé de nós, e de modo a que sejamos facilmente 

entendidos dele, que sabemos quem é, ou calculamos que 

sabemos, e que pode ser toda a gente, devendo nós pois 

falar como se fosse qualquer. A palavra escrita é mediata, 

longínqua e particular. Quando escrevemos, dirigimo-nos a 

quem não nos vai ouvir, que é ler, logo; a quem não está ao 

pé de nós; a quem poderá entender-nos e não a quem tem 

que entender-nos, tendo nós pois primeiro que o entender 

a ele. 



 

 

 

Em resumo, a palavra falada é um fenômeno social, a 

escrita um fenômeno cultural; a palavra falada um 

fenômeno democrático, a escrita um aristocrático. São 

diferentes em substância: são pois forçosamente 

diferentes os seus respectivos meios e fins. (…) 

 

Na palavra falada, temos que ser, em absoluto, do nosso 

tempo e lugar; não podemos falar como Vieira, pois nos 

arriscamos ou ao ridículo ou à incompreensão. Não 

podemos pensar como Descartes, pois nos arriscamos ao 

tédio alheio. 

 

A palavra escrita, ao contrário, não é para quem a ouve, 

busca quem a ouça; escolhe quem a entenda, e não se 

subordina a quem a escolhe. 

  
Fernando Pessoa. A língua portuguesa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999, p. 56-7 e 72.  
 

No que se refere aos sentidos dos textos I e II, julgue (C 

ou E) o item a seguir. 

 

Do trecho do texto II “Não podemos pensar como 

Descartes, pois nos arriscamos ao tédio alheio” (l.9) 

infere-se que Fernando Pessoa associa pensamento e 

linguagem. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 99: CESPE - EPF/PF/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal 

onde foi julgado um dos mais famosos casais acusados de 

assassinato no país? Torcer pela justiça, sim: as 

evidências permitiam uma forte convicção sobre os 

culpados, muito antes do encerramento das investigações. 

Contudo, para torcer pela justiça, não era necessário 

acampar na porta do tribunal, de onde ninguém podia 

pressionar os jurados. Bastava fazer abaixo-assinados via 

Internet pela condenação do pai e da madrasta da vítima. 

O que foram fazer lá, ao vivo? Penso que as pessoas não 

torceram apenas pela condenação dos principais suspeitos. 

Torceram também para que a versão que inculpou o pai e a 

madrasta fosse verdadeira. 

 

O relativo alívio que se sente ao saber que um assassinato 

se explica a partir do círculo de relações pessoais da 

vítima talvez tenha duas explicações. Primeiro, a fantasia 

de que em nossas famílias isso nunca há de acontecer. Em 

geral temos mais controle sobre nossas relações íntimas 

que sobre o acaso dos maus encontros que podem nos 

vitimar em uma cidade grande. Segundo, porque o crime 

familiar permite o lenitivo da construção de uma 

narrativa. Se toda morte violenta, ou súbita, nos deixa 

frente a frente com o real traumático, busca-se a 

possibilidade de inscrever o acontecido em uma narrativa, 

ainda que terrível, capaz de produzir sentido para o que 

não tem tamanho nem nunca terá, o que não tem conserto 

nem nunca terá, o que não faz sentido. 

  
Maria Rita Khel. A morte do sentido. Internet: 
<www.mariaritakehl.psc.br> (com adaptações). 
 

Com base no texto acima, julgue o item.  

 

De natureza indagativa, o texto coteja o comportamento 

do povo diante de determinados julgamentos. Em relação a 

uns, o povo se mobiliza ruidosamente; a outros, manifesta 

completo desinteresse. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 100: CESPE - EPF/PF/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O processo penal moderno, tal como praticado atualmente 

nos países ocidentais, deixa de centrar-se na finalidade 

meramente punitiva para centrar-se, antes, na finalidade 

investigativa. O que se quer dizer é que, abandonado o 

sistema inquisitório, em que o órgão julgador cuidava 

também de obter a prova da responsabilidade do acusado 

(que consistia, a maior parte das vezes, na sua confissão), 

o que se pretende no sistema acusatório é submeter ao 

órgão julgador provas suficientes ao esclarecimento da 

verdade. 

 

Evidentemente, no primeiro sistema, a complexidade do 

ato decisório haveria de ser bem menor, uma vez que a 

condenação está atrelada à confissão do acusado. 

Problemas de consciência não os haveria de ter o julgador 

pela decisão em si, porque o seu veredito era baseado na 

contundência probatória do meio de prova “mais 

importante” — a confissão. Um dos motivos pelos quais se 

pôs em causa esse sistema foi justamente a questão do 

controle da obtenção da prova: a confissão, exigida como 

prova plena para a condenação, era o mais das vezes 

obtida por meio de coações morais e físicas. 

 

Esse fato revelou a necessidade, para que haja 

condenação, de se proceder à reconstituição histórica dos 

fatos, de modo que se investigue o que se passou na 

verdade e se a prática do ato ilícito pode ser atribuída ao 

arguido, ou seja, a necessidade de se restabelecer, tanto 

quanto possível, a verdade dos fatos, para a solução justa 

do litígio. Sendo esse o fim a que se destina o processo, é 

mediante a instrução que se busca a mais perfeita 

representação possível dessa verdade. 

  
Getúlio Marcos Pereira Neves. Valoração da prova e 

livre convicção do juiz. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 
9, n.º 401, ago./2004 (com adaptações). 
 

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do 

texto acima, julgue o item que se segue.  

 

Infere-se do emprego das expressões “tanto quanto 

possível” (l.11) e “a mais perfeita representação possível” 

(l.13) que a instrução processual nem sempre consegue 



 

 

retratar com absoluta exatidão o que aconteceu na 

realidade dos fatos. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 101: CESPE - EPF/PF/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O processo penal moderno, tal como praticado atualmente 

nos países ocidentais, deixa de centrar-se na finalidade 

meramente punitiva para centrar-se, antes, na finalidade 

investigativa. O que se quer dizer é que, abandonado o 

sistema inquisitório, em que o órgão julgador cuidava 

também de obter a prova da responsabilidade do acusado 

(que consistia, a maior parte das vezes, na sua confissão), 

o que se pretende no sistema acusatório é submeter ao 

órgão julgador provas suficientes ao esclarecimento da 

verdade. 

 

Evidentemente, no primeiro sistema, a complexidade do 

ato decisório haveria de ser bem menor, uma vez que a 

condenação está atrelada à confissão do acusado. 

Problemas de consciência não os haveria de ter o julgador 

pela decisão em si, porque o seu veredito era baseado na 

contundência probatória do meio de prova “mais 

importante” — a confissão. Um dos motivos pelos quais se 

pôs em causa esse sistema foi justamente a questão do 

controle da obtenção da prova: a confissão, exigida como 

prova plena para a condenação, era o mais das vezes 

obtida por meio de coações morais e físicas. 

 

Esse fato revelou a necessidade, para que haja 

condenação, de se proceder à reconstituição histórica dos 

fatos, de modo que se investigue o que se passou na 

verdade e se a prática do ato ilícito pode ser atribuída ao 

arguido, ou seja, a necessidade de se restabelecer, tanto 

quanto possível, a verdade dos fatos, para a solução justa 

do litígio. Sendo esse o fim a que se destina o processo, é 

mediante a instrução que se busca a mais perfeita 

representação possível dessa verdade. 

  
Getúlio Marcos Pereira Neves. Valoração da prova e 

livre convicção do juiz. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 
9, n.º 401, ago./2004 (com adaptações). 
 

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do 

texto acima, julgue o item que se segue. 

Depreende-se do texto que é praticado atualmente, ao 

menos nos países ocidentais, um método investigativo no 

qual a contundência probatória da confissão é suficiente 

para ensejar a condenação do arguido. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 102: CESPE - EPF/PF/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O processo penal moderno, tal como praticado atualmente 

nos países ocidentais, deixa de centrar-se na finalidade 

meramente punitiva para centrar-se, antes, na finalidade 

investigativa. O que se quer dizer é que, abandonado o 

sistema inquisitório, em que o órgão julgador cuidava 

também de obter a prova da responsabilidade do acusado 

(que consistia, a maior parte das vezes, na sua confissão), 

o que se pretende no sistema acusatório é submeter ao 

órgão julgador provas suficientes ao esclarecimento da 

verdade. 

 

Evidentemente, no primeiro sistema, a complexidade do 

ato decisório haveria de ser bem menor, uma vez que a 

condenação está atrelada à confissão do acusado. 

Problemas de consciência não os haveria de ter o julgador 

pela decisão em si, porque o seu veredito era baseado na 

contundência probatória do meio de prova “mais 

importante” — a confissão. Um dos motivos pelos quais se 

pôs em causa esse sistema foi justamente a questão do 

controle da obtenção da prova: a confissão, exigida como 

prova plena para a condenação, era o mais das vezes 

obtida por meio de coações morais e físicas. 

 

Esse fato revelou a necessidade, para que haja 

condenação, de se proceder à reconstituição histórica dos 

fatos, de modo que se investigue o que se passou na 

verdade e se a prática do ato ilícito pode ser atribuída ao 

arguido, ou seja, a necessidade de se restabelecer, tanto 

quanto possível, a verdade dos fatos, para a solução justa 

do litígio. Sendo esse o fim a que se destina o processo, é 

mediante a instrução que se busca a mais perfeita 

representação possível dessa verdade. 

  
Getúlio Marcos Pereira Neves. Valoração da prova e 

livre convicção do juiz. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 
9, n.º 401, ago./2004 (com adaptações). 
 

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do 

texto acima, julgue o item que se segue.  

  

A argumentação do autor centra-se nessas duas ideias: 

condenação da imputação da pena baseada na confissão do 

acusado e valorização da instrução processual na busca de 

provas suficientes para uma solução justa do litígio. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 103: FCC - Adm (SERGAS)/SERGAS/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

Os governos e os parlamentos devem achar que a 
astronomia é uma das ciências que custam mais caro: o 
menor instrumento custa centenas de milhares de 
francos; o menor observatório custa milhões; cada eclipse 
acarreta depois de si despesas suplementares. E tudo isso 
para astros que ficam tão distantes, que são 
completamente estranhos às nossas lutas eleitorais, e 
provavelmente jamais desempenharão qualquer papel 
nelas. É impossível que nossos homens políticos não 
tenham conservado um resto de idealismo, um vago 



 

 

instinto daquilo que é grande; realmente, creio que eles 
foram caluniados; convém encorajá-los, e lhes mostrar que 
esse instinto não os engana, e que não são logrados por 
esse idealismo. 
 
Bem poderíamos lhes falar da navegação, cuja importância 
ninguém ignora, e que tem necessidade da astronomia. Mas 
isso seria abordar a questão por seu lado menos 
importante. 
 
A astronomia é útil porque nos eleva acima de nós 
mesmos; é útil porque é grande; é útil porque é bela; é isso 
que se precisa dizer. É ela que nos mostra o quanto o 
homem é pequeno no corpo e o quanto é grande no 
espírito, já que essa imensidão resplandecente, onde seu 
corpo não passa de um ponto obscuro, sua inteligência 
pode abarcar inteira, e dela fruir a silenciosa harmonia. 
Atingimos assim a consciência de nossa força, e isso é uma 
coisa pela qual jamais pagaríamos caro demais, porque 
essa consciência nos torna mais fortes. 
 
Mas o que eu gostaria de mostrar, antes de tudo, é a que 
ponto a astronomia facilitou a obra das outras ciências, 
mais diretamente úteis, porque foi ela que nos 
proporcionou um espírito capaz de compreender a 
natureza. 
 

[Adaptado de Henri Poincaré (1854-1912). O valor da 

ciência. Tradução Maria Helena Franco Martins. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 1995, p.101] 
 

Para o autor, a astronomia tem um custo 

 a) muito menor do que outros campos do conhecimento 

humano, como a navegação, que aliás acaba por se 

beneficiar do conhecimento astronômico. 

 b) elevado, de centenas de milhares a milhões de francos, 

cabendo aos políticos o equilíbrio desses gastos de modo a 

permitir que essa ciência continue a engrandecer o 

homem. 

 c) muito alto quando comparado com o de outras ciências 

mais úteis, o que deve, contudo, ser relativizado em 

função da contribuição que recebem do conhecimento 

astronômico. 

 d) alto, de fato, mas que acaba plenamente compensado 

pela importância dessa ciência em si mesma e para outros 

campos do conhecimento humano. 

 e) bem menor do que aquele que os políticos divulgam, 

interessados que estão na transferência de recursos para 

outras áreas que possam trazer dividendos eleitorais. 

  

Questão 104: CESPE - AFT/MTE/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

  

Embora as conquistas obtidas a partir da Revolução 

Francesa tenham possibilitado a consolidação da 

concepção de cidadania, elas não foram suficientes para 

que essa condição se verificasse na prática. A mera 

declaração formal das liberdades nos documentos e nas 

legislações esboroava diante da inexorável exclusão 

econômica da maioria da população. Em vista disso, já no 

século XIX, buscaram-se os direitos sociais com ações 

estatais que compensassem tais desigualdades, municiando 

os desvalidos com direitos implantados e construídos de 

forma coletiva em prol da saúde, da educação, da moradia, 

do trabalho, do lazer e da cultura para todos. 

  

No entanto, foi somente depois da Segunda Guerra 

Mundial que a afirmação da cidadania se completou, haja 

vista que só então se percebeu a necessidade de se 

valorizar a vontade da maioria, respeitando-se, sobretudo, 

as minorias, em suas necessidades e peculiaridades. Em 

outras palavras, verificou-se claramente que a maioria 

pode ser opressiva, a ponto de conduzir legitimamente ao 

poder o nazismo ou o fascismo. Para que fatos como esse 

não se repetissem, fez-se premente a criação de 

salvaguardas em prol de todas as minorias, uma vez que a 

soma destas empresta legitimidade e autenticidade à 

vontade da maioria. 

  

Eis aí o fundamento primeiro das políticas em favor de 

quaisquer minorias. No que toca às pessoas com 

deficiência, é possível afirmar que o viés assistencialista e 

caridosamente excludente que orientava as ações 

governamentais tem sido substituído por programas de 

efetiva inclusão, que visam formar cidadãos sujeitos do 

próprio destino, e não mais meros beneficiários de 

políticas de assistência social. O direito de ir e vir, de 

trabalhar e de estudar é a mola mestra da inclusão de 

qualquer cidadão e, para que se concretize em face das 

pessoas com deficiência, há que se exigir do Estado a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária (como 

prevê o artigo 3.º da Constituição Federal), por meio da 

implementação de políticas públicas compensatórias e 

eficazes. 

  

A obrigação, porém, não se esgota nas ações estatais. 

Todos nós somos igualmente responsáveis pela efetiva 

compensação de que se cuida. As empresas, por sua vez, 

devem primar pelo respeito ao princípio constitucional do 

valor social do trabalho e da livre iniciativa, para que se 

implementem a cidadania plena e a dignidade do 

trabalhador com ou sem deficiência (previstas nos artigos 

1.º e 170 da Constituição Federal). Nesse diapasão, a 

contratação de pessoas com deficiência deve ser vista 

como qualquer outra. Desses trabalhadores, espera-se 

profissionalismo, dedicação, assiduidade, enfim, atributos 

ínsitos a qualquer empregado. Não se quer 

assistencialismo, e sim oportunidades. 

  
Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de 

Inspeção do Trabalho. A inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. 2.ª ed., Brasília, 
2007. Internet: <www.dominiopublico.gov.br> (com 
adaptações). 
  

Julgue o item seguinte, relativo às ideias apresentadas no 

texto. 



 

 

  

  

Infere-se da leitura do texto que a contratação de 

pessoas com deficiência por empresas privadas vai de 

encontro ao princípio constitucional do valor social do 

trabalho e da livre iniciativa. 

  

 Certo  

 Errado  

  

Questão 105: CESPE - AFT/MTE/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

  

Embora as conquistas obtidas a partir da Revolução 

Francesa tenham possibilitado a consolidação da 

concepção de cidadania, elas não foram suficientes para 

que essa condição se verificasse na prática. A mera 

declaração formal das liberdades nos documentos e nas 

legislações esboroava diante da inexorável exclusão 

econômica da maioria da população. Em vista disso, já no 

século XIX, buscaram-se os direitos sociais com ações 

estatais que compensassem tais desigualdades, municiando 

os desvalidos com direitos implantados e construídos de 

forma coletiva em prol da saúde, da educação, da moradia, 

do trabalho, do lazer e da cultura para todos. 

  

No entanto, foi somente depois da Segunda Guerra 

Mundial que a afirmação da cidadania se completou, haja 

vista que só então se percebeu a necessidade de se 

valorizar a vontade da maioria, respeitando-se, sobretudo, 

as minorias, em suas necessidades e peculiaridades. Em 

outras palavras, verificou-se claramente que a maioria 

pode ser opressiva, a ponto de conduzir legitimamente ao 

poder o nazismo ou o fascismo. Para que fatos como esse 

não se repetissem, fez-se premente a criação de 

salvaguardas em prol de todas as minorias, uma vez que a 

soma destas empresta legitimidade e autenticidade à 

vontade da maioria. 

  

Eis aí o fundamento primeiro das políticas em favor de 

quaisquer minorias. No que toca às pessoas com 

deficiência, é possível afirmar que o viés assistencialista e 

caridosamente excludente que orientava as ações 

governamentais tem sido substituído por programas de 

efetiva inclusão, que visam formar cidadãos sujeitos do 

próprio destino, e não mais meros beneficiários de 

políticas de assistência social. O direito de ir e vir, de 

trabalhar e de estudar é a mola mestra da inclusão de 

qualquer cidadão e, para que se concretize em face das 

pessoas com deficiência, há que se exigir do Estado a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária (como 

prevê o artigo 3.º da Constituição Federal), por meio da 

implementação de políticas públicas compensatórias e 

eficazes. 

  

A obrigação, porém, não se esgota nas ações estatais. 

Todos nós somos igualmente responsáveis pela efetiva 

compensação de que se cuida. As empresas, por sua vez, 

devem primar pelo respeito ao princípio constitucional do 

valor social do trabalho e da livre iniciativa, para que se 

implementem a cidadania plena e a dignidade do 

trabalhador com ou sem deficiência (previstas nos artigos 

1.º e 170 da Constituição Federal). Nesse diapasão, a 

contratação de pessoas com deficiência deve ser vista 

como qualquer outra. Desses trabalhadores, espera-se 

profissionalismo, dedicação, assiduidade, enfim, atributos 

ínsitos a qualquer empregado. Não se quer 

assistencialismo, e sim oportunidades. 

  
Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de 

Inspeção do Trabalho. A inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. 2.ª ed., Brasília, 
2007. Internet: <www.dominiopublico.gov.br> (com 
adaptações). 
  

Julgue o item seguinte, relativo às ideias apresentadas no 

texto. 

  

Da leitura dos dois primeiros parágrafos conclui-se que as 

conquistas sociais verificadas após a Segunda Guerra 

Mundial foram mais efetivas que as percebidas após a 

Revolução Francesa. 

  

 Certo  

 Errado  

  

Questão 106: CESPE - AFT/MTE/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

  

Embora as conquistas obtidas a partir da Revolução 

Francesa tenham possibilitado a consolidação da 

concepção de cidadania, elas não foram suficientes para 

que essa condição se verificasse na prática. A mera 

declaração formal das liberdades nos documentos e nas 

legislações esboroava diante da inexorável exclusão 

econômica da maioria da população. Em vista disso, já no 

século XIX, buscaram-se os direitos sociais com ações 

estatais que compensassem tais desigualdades, municiando 

os desvalidos com direitos implantados e construídos de 

forma coletiva em prol da saúde, da educação, da moradia, 

do trabalho, do lazer e da cultura para todos. 

  

No entanto, foi somente depois da Segunda Guerra 

Mundial que a afirmação da cidadania se completou, haja 

vista que só então se percebeu a necessidade de se 

valorizar a vontade da maioria, respeitando-se, sobretudo, 

as minorias, em suas necessidades e peculiaridades. Em 

outras palavras, verificou-se claramente que a maioria 

pode ser opressiva, a ponto de conduzir legitimamente ao 

poder o nazismo ou o fascismo. Para que fatos como esse 

não se repetissem, fez-se premente a criação de 

salvaguardas em prol de todas as minorias, uma vez que a 

soma destas empresta legitimidade e autenticidade à 

vontade da maioria. 

  

Eis aí o fundamento primeiro das políticas em favor de 



 

 

quaisquer minorias. No que toca às pessoas com 

deficiência, é possível afirmar que o viés assistencialista e 

caridosamente excludente que orientava as ações 

governamentais tem sido substituído por programas de 

efetiva inclusão, que visam formar cidadãos sujeitos do 

próprio destino, e não mais meros beneficiários de 

políticas de assistência social. O direito de ir e vir, de 

trabalhar e de estudar é a mola mestra da inclusão de 

qualquer cidadão e, para que se concretize em face das 

pessoas com deficiência, há que se exigir do Estado a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária (como 

prevê o artigo 3.º da Constituição Federal), por meio da 

implementação de políticas públicas compensatórias e 

eficazes. 

  

A obrigação, porém, não se esgota nas ações estatais. 

Todos nós somos igualmente responsáveis pela efetiva 

compensação de que se cuida. As empresas, por sua vez, 

devem primar pelo respeito ao princípio constitucional do 

valor social do trabalho e da livre iniciativa, para que se 

implementem a cidadania plena e a dignidade do 

trabalhador com ou sem deficiência (previstas nos artigos 

1.º e 170 da Constituição Federal). Nesse diapasão, a 

contratação de pessoas com deficiência deve ser vista 

como qualquer outra. Desses trabalhadores, espera-se 

profissionalismo, dedicação, assiduidade, enfim, atributos 

ínsitos a qualquer empregado. Não se quer 

assistencialismo, e sim oportunidades. 

  
Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de 

Inspeção do Trabalho. A inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. 2.ª ed., Brasília, 
2007. Internet: <www.dominiopublico.gov.br> (com 
adaptações). 
  

Julgue o item seguinte, relativo às ideias apresentadas no 

texto. 

  

  

Depreende-se do texto que a necessidade de busca de 

direitos sociais que compensassem as desigualdades 

econômicas foi a razão maior da Segunda Guerra Mundial. 

  

 Certo  

 Errado  

  

Questão 107: CESPE - AFT/MTE/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

  

Existe no mercado uma tendência de crescimento da taxa 

de atividade feminina e de melhoria para as mulheres na 

disputa por postos de trabalho. De fato, desde meados 

dos anos oitenta do século XX, a taxa anual de emprego 

das mulheres mostra-se mais elevada que a masculina, o 

que representa um forte aumento de pessoas do sexo 

feminino entre a população ocupada. 

  

Muitas razões podem explicar esse comportamento mais 

favorável às mulheres do que aos homens, no que se 

refere à expansão do nível de ocupação. Uma delas 

decorre da amplitude do processo de reestruturação 

produtiva iniciada na década de noventa do século 

passado, que afeta principalmente o emprego industrial, 

cuja redução massiva tem rebatimentos negativos e incide 

mais sobre os homens do que sobre as mulheres, pouco 

representadas no setor. 

  

Outro fator que estimula a inserção produtiva das 

mulheres diz respeito à expansão da economia de 

serviços. Entretanto, há de se considerar que esse 

fenômeno pouco tem alterado a predominância de um ou 

outro sexo em determinados setores, dado o perfil da 

segregação ocupacional de gênero: as mulheres 

permanecem majoritárias ― representam mais de 70% do 

total ― nas atividades de saúde e de ensino, na 

administração pública e nos serviços pessoais. 

  

O terceiro fator que favorece o aumento do emprego 

feminino nos anos recentes é a maior flexibilização do 

mercado de trabalho, juntamente com a “precarização” 

das relações de trabalho, dada a falta de regulamentação 

de certas garantias de trabalho e de seguridade social, as 

formas de contrato sem carteira assinada, a diminuição 

dos níveis salariais, o aumento das formas de trabalho em 

domicílio e por conta própria e o aumento da 

informalidade, de forma geral. 

  

Esse enfoque explica o aumento maior de oportunidades 

de emprego para as mulheres, em razão, sobretudo, das 

características da atual divisão do trabalho por sexo: o 

emprego em atividades de tempo parcial atrairia 

prioritariamente as mulheres, pois permitiria 

compatibilizar trabalho doméstico e trabalho remunerado; 

como mão de obra secundária, as mulheres aceitariam 

salários inferiores, o que atenderia mais imediatamente à 

demanda dos setores público e privado, até porque, em 

face do aumento do desemprego, seriam provavelmente as 

primeiras a serem dispensadas. 

  

Em outras palavras, existe uma oposição entre elevação da 

taxa de emprego feminina ― ou “feminização” do emprego 

― e a “precarização” das relações de trabalho, e isso 

explica vantagens comparativas da mão de obra feminina 

sobre a masculina. 

  
Tânia M. Fontenele-Mourão. Mulheres no topo de 

carreira: flexibilidade e persistência. Brasil: Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres, 2006. Internet: 
<www.dominiopubl ico.gov.br> (com adaptações). 
  

Julgue o item a seguir com base nas ideias do texto. 

  

Depreende-se da leitura do texto que o aumento do 

número de mulheres no mercado de trabalho deve-se, em 

parte, ao fato de as mulheres serem menos ambiciosas do 

que os homens e, por essa razão, aceitarem salários mais 

baixos e condições menos satisfatórias de emprego. 



 

 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 108: CESPE - AFT/MTE/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

  

Existe no mercado uma tendência de crescimento da taxa 

de atividade feminina e de melhoria para as mulheres na 

disputa por postos de trabalho. De fato, desde meados 

dos anos oitenta do século XX, a taxa anual de emprego 

das mulheres mostra-se mais elevada que a masculina, o 

que representa um forte aumento de pessoas do sexo 

feminino entre a população ocupada. 

  

Muitas razões podem explicar esse comportamento mais 

favorável às mulheres do que aos homens, no que se 

refere à expansão do nível de ocupação. Uma delas 

decorre da amplitude do processo de reestruturação 

produtiva iniciada na década de noventa do século 

passado, que afeta principalmente o emprego industrial, 

cuja redução massiva tem rebatimentos negativos e incide 

mais sobre os homens do que sobre as mulheres, pouco 

representadas no setor. 

  

Outro fator que estimula a inserção produtiva das 

mulheres diz respeito à expansão da economia de 

serviços. Entretanto, há de se considerar que esse 

fenômeno pouco tem alterado a predominância de um ou 

outro sexo em determinados setores, dado o perfil da 

segregação ocupacional de gênero: as mulheres 

permanecem majoritárias ― representam mais de 70% do 

total ― nas atividades de saúde e de ensino, na 

administração pública e nos serviços pessoais. 

  

O terceiro fator que favorece o aumento do emprego 

feminino nos anos recentes é a maior flexibilização do 

mercado de trabalho, juntamente com a “precarização” 

das relações de trabalho, dada a falta de regulamentação 

de certas garantias de trabalho e de seguridade social, as 

formas de contrato sem carteira assinada, a diminuição 

dos níveis salariais, o aumento das formas de trabalho em 

domicílio e por conta própria e o aumento da 

informalidade, de forma geral. 

  

Esse enfoque explica o aumento maior de oportunidades 

de emprego para as mulheres, em razão, sobretudo, das 

características da atual divisão do trabalho por sexo: o 

emprego em atividades de tempo parcial atrairia 

prioritariamente as mulheres, pois permitiria 

compatibilizar trabalho doméstico e trabalho remunerado; 

como mão de obra secundária, as mulheres aceitariam 

salários inferiores, o que atenderia mais imediatamente à 

demanda dos setores público e privado, até porque, em 

face do aumento do desemprego, seriam provavelmente as 

primeiras a serem dispensadas. 

  

Em outras palavras, existe uma oposição entre elevação da 

taxa de emprego feminina ― ou “feminização” do emprego 

― e a “precarização” das relações de trabalho, e isso 

explica vantagens comparativas da mão de obra feminina 

sobre a masculina. 

  
Tânia M. Fontenele-Mourão. Mulheres no topo de 

carreira: flexibilidade e persistência. Brasil: Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres, 2006. Internet: 
<www.dominiopubl ico.gov.br> (com adaptações). 
  

Julgue o item a seguir com base nas ideias do texto. 

  

De acordo com as informações apresentadas no texto, a 

reestruturação produtiva iniciada na década de noventa 

do século XX, a expansão da economia de serviços e a 

maior flexibilização do mercado de trabalho, somada à 

precarização das relações de trabalho, são fatores que 

explicam o aumento do contingente feminino no mercado 

de trabalho. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 109: FGV - AssT (DETRAN MA)/DETRAN 

MA/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 

 

A comunicação é uma arma poderosa na batalha cotidiana 

pela queda dos números de acidentes, servindo ao mesmo 

tempo como instrumento de educação e conscientização. 

Campanhas de mobilização pelo uso de cinto de segurança, 

das práticas positivas na direção, da não utilização de 

bebidas alcoólicas ao dirigir, do uso da faixa de 

pedestres, entre outras, são comprovadamente 

eficientes. É crescente a preocupação com o ensino dos 

princípios básicos do trânsito desde a infância e ele pode 

acontecer no espaço escolar, com aulas específicas, ou 

também nos ambientes especialmente desenvolvidos para 

o público infantil nos departamentos de trânsito. Com a 

chegada do Código Brasileiro de Trânsito (CBT), em 1998, 

os condutores imprudentes passaram a frequentar aulas 

de reciclagem, com o propósito de reeducação. 

 

Como se vê, alguma coisa já vem sendo feita para reduzir 

o problema. Mas há muito mais a fazer. A experiência 

mundial mostra que as campanhas para alertar e 

convencer a população, de forma periódica, da 

necessidade de obedecer regras básicas de trânsito, não 

são suficientes para frear veículos em alta velocidade e 

evitar infrações nos semáforos. O bolso, nessas horas, 

ajuda a persuadir condutores e transeuntes a andar na 

linha. A Capital Federal é um exemplo de casamento 

bemsucedido entre comunicação de massa e fiscalização. 

Um conjunto de ações foi responsável por significativa 

queda no número de vítimas fatais do trânsito na cidade. 

O governo local, a partir da década de 1990, adotou uma 

série de medidas preventivas. Foram veiculadas 

campanhas de conscientização, foi adotado o controle 

eletrônico de velocidade e foi implementado o respeito às 

faixas de pedestres. Essas providências, associadas à 



 

 

promulgação do novo Código de Trânsito, levaram a uma 

expressiva redução nos índices de mortalidade por 10 mil 

veículos em Brasília - de 14,9 em 1995 para 6,4 em 2002. 

Nesse período, apesar do crescimento da frota de 436 mil 

para 469 mil veículos, o número de mortes por ano caiu de 

652 em 1995 para 444 em 2002. 

 

Foi um processo polêmico. O governo foi acusado de estar 

encabeçando uma indústria de multas,devido ao grande 

número de notificações aplicadas. Reclamações à parte, o 

saldo das ações se apresentou bastante positivo. 

Recentemente as estatísticas mostram que o problema 

voltou a se agravar. O número de vítimas fatais de 

acidentes no trânsito passou de 444 em 2002 para 512 em 

2003. Pesquisas do DETRAN apontam que um dos 

principais motivos desse aumento é o uso de álcool por 

motoristas. 

 

(Pedro Ivo Alcântara. www.ipea.gov.br) 
  

As campanhas pelo uso do cinto de segurança, das 

práticas positivas de direção, da não utilização de bebidas 

alcoólicas e do uso da faixa de pedestres se dirigem 

prioritariamente à 

 a) educação do motorista. 

 b) orientação dos pedestres. 

 c) atuação das autoridades. 

 d) atividade de fiscalização. 

 e) melhor condição dos veículos. 

  

Questão 110: FGV - AssT (DETRAN MA)/DETRAN 

MA/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 

 

A comunicação é uma arma poderosa na batalha cotidiana 

pela queda dos números de acidentes, servindo ao mesmo 

tempo como instrumento de educação e conscientização. 

Campanhas de mobilização pelo uso de cinto de segurança, 

das práticas positivas na direção, da não utilização de 

bebidas alcoólicas ao dirigir, do uso da faixa de 

pedestres, entre outras, são comprovadamente 

eficientes. É crescente a preocupação com o ensino dos 

princípios básicos do trânsito desde a infância e ele pode 

acontecer no espaço escolar, com aulas específicas, ou 

também nos ambientes especialmente desenvolvidos para 

o público infantil nos departamentos de trânsito. Com a 

chegada do Código Brasileiro de Trânsito (CBT), em 1998, 

os condutores imprudentes passaram a frequentar aulas 

de reciclagem, com o propósito de reeducação. 

 

Como se vê, alguma coisa já vem sendo feita para reduzir 

o problema. Mas há muito mais a fazer. A experiência 

mundial mostra que as campanhas para alertar e 

convencer a população, de forma periódica, da 

necessidade de obedecer regras básicas de trânsito, não 

são suficientes para frear veículos em alta velocidade e 

evitar infrações nos semáforos. O bolso, nessas horas, 

ajuda a persuadir condutores e transeuntes a andar na 

linha. A Capital Federal é um exemplo de casamento 

bemsucedido entre comunicação de massa e fiscalização. 

Um conjunto de ações foi responsável por significativa 

queda no número de vítimas fatais do trânsito na cidade. 

O governo local, a partir da década de 1990, adotou uma 

série de medidas preventivas. Foram veiculadas 

campanhas de conscientização, foi adotado o controle 

eletrônico de velocidade e foi implementado o respeito às 

faixas de pedestres. Essas providências, associadas à 

promulgação do novo Código de Trânsito, levaram a uma 

expressiva redução nos índices de mortalidade por 10 mil 

veículos em Brasília - de 14,9 em 1995 para 6,4 em 2002. 

Nesse período, apesar do crescimento da frota de 436 mil 

para 469 mil veículos, o número de mortes por ano caiu de 

652 em 1995 para 444 em 2002. 

 

Foi um processo polêmico. O governo foi acusado de estar 

encabeçando uma indústria de multas,devido ao grande 

número de notificações aplicadas. Reclamações à parte, o 

saldo das ações se apresentou bastante positivo. 

Recentemente as estatísticas mostram que o problema 

voltou a se agravar. O número de vítimas fatais de 

acidentes no trânsito passou de 444 em 2002 para 512 em 

2003. Pesquisas do DETRAN apontam que um dos 

principais motivos desse aumento é o uso de álcool por 

motoristas. 

 

(Pedro Ivo Alcântara. www.ipea.gov.br) 
  

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 

finalidade do texto. 

 a) Criticar as autoridades alheias à péssima situação de 

nosso trânsito. 

 b) Elogiar as medidas tomadas em todo o território 

nacional no que diz respeito à educação no trânsito. 

 c) Auxiliar as autoridades na tentativa de melhorar-se a 

educação de pedestres no trânsito brasileiro. 

 d) Discutir o trânsito e dar sugestões para sua melhora. 

 e) Alertar para os riscos que a nova legislação do trânsito 

deixou de lado. 

  

Questão 111: FGV - AssT (DETRAN MA)/DETRAN 

MA/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 

 

A comunicação é uma arma poderosa na batalha cotidiana 

pela queda dos números de acidentes, servindo ao mesmo 

tempo como instrumento de educação e conscientização. 

Campanhas de mobilização pelo uso de cinto de segurança, 

das práticas positivas na direção, da não utilização de 

bebidas alcoólicas ao dirigir, do uso da faixa de 

pedestres, entre outras, são comprovadamente 

eficientes. É crescente a preocupação com o ensino dos 

princípios básicos do trânsito desde a infância e ele pode 

acontecer no espaço escolar, com aulas específicas, ou 

também nos ambientes especialmente desenvolvidos para 

o público infantil nos departamentos de trânsito. Com a 

chegada do Código Brasileiro de Trânsito (CBT), em 1998, 



 

 

os condutores imprudentes passaram a frequentar aulas 

de reciclagem, com o propósito de reeducação. 

 

Como se vê, alguma coisa já vem sendo feita para reduzir 

o problema. Mas há muito mais a fazer. A experiência 

mundial mostra que as campanhas para alertar e 

convencer a população, de forma periódica, da 

necessidade de obedecer regras básicas de trânsito, não 

são suficientes para frear veículos em alta velocidade e 

evitar infrações nos semáforos. O bolso, nessas horas, 

ajuda a persuadir condutores e transeuntes a andar na 

linha. A Capital Federal é um exemplo de casamento 

bemsucedido entre comunicação de massa e fiscalização. 

Um conjunto de ações foi responsável por significativa 

queda no número de vítimas fatais do trânsito na cidade. 

O governo local, a partir da década de 1990, adotou uma 

série de medidas preventivas. Foram veiculadas 

campanhas de conscientização, foi adotado o controle 

eletrônico de velocidade e foi implementado o respeito às 

faixas de pedestres. Essas providências, associadas à 

promulgação do novo Código de Trânsito, levaram a uma 

expressiva redução nos índices de mortalidade por 10 mil 

veículos em Brasília - de 14,9 em 1995 para 6,4 em 2002. 

Nesse período, apesar do crescimento da frota de 436 mil 

para 469 mil veículos, o número de mortes por ano caiu de 

652 em 1995 para 444 em 2002. 

 

Foi um processo polêmico. O governo foi acusado de estar 

encabeçando uma indústria de multas,devido ao grande 

número de notificações aplicadas. Reclamações à parte, o 

saldo das ações se apresentou bastante positivo. 

Recentemente as estatísticas mostram que o problema 

voltou a se agravar. O número de vítimas fatais de 

acidentes no trânsito passou de 444 em 2002 para 512 em 

2003. Pesquisas do DETRAN apontam que um dos 

principais motivos desse aumento é o uso de álcool por 

motoristas. 

 

(Pedro Ivo Alcântara. www.ipea.gov.br) 
  
“Foi um processo polêmico. O governo foi acusado de 
estar encabeçando uma indústria de multas, devido ao 
grande número de notificações aplicadas”. 
 

A polêmica referida tinha como polos opostos: 

 a) multas somente para arrecadar X multas como veículo 

educativo. 

 b) autoridades corruptas X autoridades compromissadas 

com a educação. 

 c) grande número de notificações X pouco dinheiro 

arrecadado. 

 d) multas em excesso X infrações em número 

exorbitante. 

 e) muitas multas aplicadas X pouco efeito educativo. 

  

Questão 112: FGV - AnaT (DETRAN MA)/DETRAN 

MA/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Não é a chuva (fragmento) 

 

Tem saído nos jornais: chuvas deixam São Paulo no caos. É 

verdade que os moradores estão sofrendo além da conta, 

quer estejam circulando pela cidade com seus carros ou 

nos ônibus e metrô, quer estejam em casa ou no trabalho. 

Três fatores criam a confusão: semáforos desligados; 

alagamentos nas ruas; falta de energia. Então, tudo culpa 

da chuva, certo? Errado. 

 

Semáforos, por exemplo. Eles poderiam ter a fiação 

enterrada ou a fonte de energia e os sistemas de controle 

automático protegidos por caixas blindadas. Isso não é 

nenhuma maravilha da tecnologia,algo revolucionário. 

Existe em qualquer cidade organizada. E tanto é acessível 

que já há projetos para a instalação desses equipamentos 

em São Paulo. Se não avança, é culpa dos administradores 

– não da chuva. 

 

Quanto aos alagamentos, ocorrem por falta de algum 

serviço ou obra, esta já prevista. Podem reparar. Sempre 

aparece alguma autoridade municipal ou estadual dizendo 

que a enchente aqui será resolvida com um piscinão, ali 

com a canalização de um córrego, em outra rua com a 

simples limpeza dos bueiros, e assim vai. De novo, sabe‐se 

o que é preciso fazer, mas não se faz. Também não é culpa 

da chuva. 

 

A falta de energia é outro estrago. Caem postes, desabam 

árvores, fiações são destruídas, transformadores pifam. 

Um amigo conta a situação na sua rua: os galhos de uma 

árvore cresceram muito e encostaram no transformador; 

quando chove com vento, os galhos vão  batendo no 

transformador, já molhado, até desligá‐lo. Sempre 

acontece isso. 

 

Ora, por que não podam a árvore? Porque é preciso uma 

autorização formal da prefeitura, o que significa uma 

solicitação formal, um trâmite formal, a visita pessoal de 

um fiscal. Não sai antes da próxima chuva. 

 

Podem reparar: em toda queda de árvore, sempre aparece 

um morador para dizer que aquilo era esperado, que já 

havia sido solicitada a poda ou a retirada. De novo, não 

tem nada a ver com a chuva. 

 

(Carlos Alberto Sardenberg. O Globo, 28/02/2013) 
  

O título “Não é a chuva” mostra: 

 a) uma crítica do autor do texto diante de desculpas 

apresentadas pelas autoridades oficiais. 

 b) uma desculpa das autoridades oficiais diante de 

problemas causados pela natureza. 

 c) uma afirmação do autor do texto que representa uma 

conclusão a que se chegou após estudos de problemas da 

cidade de São Paulo. 

 d) um posicionamento dos habitantes da cidade de São 

Paulo, cansados de terem de enfrentar anualmente os 

mesmos problemas. 

 e) uma ironia diante da realidade de que a chuva tem 



 

 

causado enormes estragos e provocado problemas de 

locomoção para os paulistanos. 

  

Questão 113: FGV - AnaT (DETRAN MA)/DETRAN 

MA/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Não é a chuva (fragmento) 

 

Tem saído nos jornais: chuvas deixam São Paulo no caos. É 

verdade que os moradores estão sofrendo além da conta, 

quer estejam circulando pela cidade com seus carros ou 

nos ônibus e metrô, quer estejam em casa ou no trabalho. 

Três fatores criam a confusão: semáforos desligados; 

alagamentos nas ruas; falta de energia. Então, tudo culpa 

da chuva, certo? Errado. 

 

Semáforos, por exemplo. Eles poderiam ter a fiação 

enterrada ou a fonte de energia e os sistemas de controle 

automático protegidos por caixas blindadas. Isso não é 

nenhuma maravilha da tecnologia,algo revolucionário. 

Existe em qualquer cidade organizada. E tanto é acessível 

que já há projetos para a instalação desses equipamentos 

em São Paulo. Se não avança, é culpa dos administradores 

– não da chuva. 

 

Quanto aos alagamentos, ocorrem por falta de algum 

serviço ou obra, esta já prevista. Podem reparar. Sempre 

aparece alguma autoridade municipal ou estadual dizendo 

que a enchente aqui será resolvida com um piscinão, ali 

com a canalização de um córrego, em outra rua com a 

simples limpeza dos bueiros, e assim vai. De novo, sabe‐se 

o que é preciso fazer, mas não se faz. Também não é culpa 

da chuva. 

 

A falta de energia é outro estrago. Caem postes, desabam 

árvores, fiações são destruídas, transformadores pifam. 

Um amigo conta a situação na sua rua: os galhos de uma 

árvore cresceram muito e encostaram no transformador; 

quando chove com vento, os galhos vão  batendo no 

transformador, já molhado, até desligá‐lo. Sempre 

acontece isso. 

 

Ora, por que não podam a árvore? Porque é preciso uma 

autorização formal da prefeitura, o que significa uma 

solicitação formal, um trâmite formal, a visita pessoal de 

um fiscal. Não sai antes da próxima chuva. 

 

Podem reparar: em toda queda de árvore, sempre aparece 

um morador para dizer que aquilo era esperado, que já 

havia sido solicitada a poda ou a retirada. De novo, não 

tem nada a ver com a chuva. 

 

(Carlos Alberto Sardenberg. O Globo, 28/02/2013) 
  

“Ora, por que não podam a árvore? Porque é preciso uma 
autorização formal da prefeitura, o que significa uma 
solicitação formal, um trâmite formal, a visita pessoal de 
um fiscal. Não sai antes da próxima chuva”. A crítica mais 

direta, presente nesse segmento do texto, se volta contra 

 a) a falta de funcionários. 

 b) o desinteresse dos políticos. 

 c) a ausência de cidadania. 

 d) a burocracia da máquina administrativa. 

 e) a falta de preparo dos profissionais da área. 

  

  

Questão 114: FGV - Aux Leg Op 

(ALEMA)/ALEMA/Bombeiro Hidráulico/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

A Lei seca 

  

A nova Lei Seca ajudou a reduzir o número de mortes nas 

estradas federais no feriado de Páscoa, mas a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) ainda está em alerta para a 

principal causa de óbitos nas rodovias brasileiras: a 

colisão frontal. Com o objetivo de reduzir esse tipo de 

acidente, o governo planeja aprovar um pacote de medidas 

ainda este mês no Congresso, endurecendo multas e 

reforçando a fiscalização, a exemplo do que ocorreu em 

dezembro para coibir a mistura entre álcool e direção. 

  

Segundo a PRF, a Lei Seca por si só não é capaz de 

reduzir a colisão frontal, porque esse tipo de acidente é 

resultado de outros fatores, como a disposição das 

estradas brasileiras e a imprudência dos motoristas, 

mesmo sem consumo de álcool. Além disso, a fiscalização é 

dificultada, já que a colisão pode ocorrer em qualquer 

ponto ao longo das rodovias, principalmente na zona rural, 

onde a maioria conta com apenas uma pista para ida e 

outra para volta. 

  

"É um acidente muito fatal. Se vem um carro a 100 km/h e 

outro, no sentido oposto, também a 100 km/h, é a mesma 

coisa que pegar um carro e bater num muro de concreto a 

200 km/h", afirma o inspetor da PRF Stênio Pires. "Por 

isso que nós queremos endurecer a legislação. É 

praticamente um homicídio, correndo o risco de matar 

uma pessoa de uma forma muito cruel", completa. 

  

Em 2011, foram 2.652 mortes nesse tipo de acidente, 

quase 2.200 em zona rural. Segundo a PRF, apesar de 

representar 3,5% dos acidentes, essa modalidade provoca 

40% dos óbitos. Os números de 2012 ainda estão sendo 

auditados e não foram divulgados, mas a instituição utiliza 

dados dos últimos feriados para avaliar que a Lei Seca não 

conseguiu inibir essas mortes nas estradas federais. 

  
(Rosane d’Agostino) 
  

Sobre a Lei Seca, segundo o texto, assinale a afirmativa 

correta. 

 a) Ela reduziu o número de mortos, mas ainda há 

necessidade de outras medidas para que ela seja mais 

eficiente. 

 b) Ela é responsável pela redução do número de 

acidentes, mas aumentou o risco de morte nas colisões 



 

 

frontais. 

 c) Ela não interfere com as colisões frontais, que 

ocorrem sobretudo a partir da mistura de álcool e 

direção. 

 d) Ela fez com que a arrecadação de multas subisse 

assustadoramente. 

 e) Ele diminuirá, consideravelmente, a mistura de álcool e 

direção e com as mudanças, acabarão os casos de morte 

no trânsito. 

  

Questão 115: FGV - Aux Leg Op 

(ALEMA)/ALEMA/Bombeiro Hidráulico/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

A Lei seca 

  

A nova Lei Seca ajudou a reduzir o número de mortes nas 

estradas federais no feriado de Páscoa, mas a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) ainda está em alerta para a 

principal causa de óbitos nas rodovias brasileiras: a 

colisão frontal. Com o objetivo de reduzir esse tipo de 

acidente, o governo planeja aprovar um pacote de medidas 

ainda este mês no Congresso, endurecendo multas e 

reforçando a fiscalização, a exemplo do que ocorreu em 

dezembro para coibir a mistura entre álcool e direção. 

  

Segundo a PRF, a Lei Seca por si só não é capaz de 

reduzir a colisão frontal, porque esse tipo de acidente é 

resultado de outros fatores, como a disposição das 

estradas brasileiras e a imprudência dos motoristas, 

mesmo sem consumo de álcool. Além disso, a fiscalização é 

dificultada, já que a colisão pode ocorrer em qualquer 

ponto ao longo das rodovias, principalmente na zona rural, 

onde a maioria conta com apenas uma pista para ida e 

outra para volta. 

  

"É um acidente muito fatal. Se vem um carro a 100 km/h e 

outro, no sentido oposto, também a 100 km/h, é a mesma 

coisa que pegar um carro e bater num muro de concreto a 

200 km/h", afirma o inspetor da PRF Stênio Pires. "Por 

isso que nós queremos endurecer a legislação. É 

praticamente um homicídio, correndo o risco de matar 

uma pessoa de uma forma muito cruel", completa. 

  

Em 2011, foram 2.652 mortes nesse tipo de acidente, 

quase 2.200 em zona rural. Segundo a PRF, apesar de 

representar 3,5% dos acidentes, essa modalidade provoca 

40% dos óbitos. Os números de 2012 ainda estão sendo 

auditados e não foram divulgados, mas a instituição utiliza 

dados dos últimos feriados para avaliar que a Lei Seca não 

conseguiu inibir essas mortes nas estradas federais. 

  
(Rosane d’Agostino) 
  
“endurecendo multas e reforçando a fiscalização”. 
  

Ao dizer que as multas vão endurecer, isso equivale a 

dizer que elas 

 a) vão ser aplicadas com menos rigor. 

 b) vão reduzir o prazo de pagamento das multas. 

 c) vão aumentar o valor das multas. 

 d) vão exigir seu pagamento no momento da infração. 

 e) vão cassar a carteira dos motoristas além de multá‐lo. 

  

Questão 116: FGV - Aux Leg Op 

(ALEMA)/ALEMA/Bombeiro Hidráulico/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

A Lei seca 

  

A nova Lei Seca ajudou a reduzir o número de mortes nas 

estradas federais no feriado de Páscoa, mas a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) ainda está em alerta para a 

principal causa de óbitos nas rodovias brasileiras: a 

colisão frontal. Com o objetivo de reduzir esse tipo de 

acidente, o governo planeja aprovar um pacote de medidas 

ainda este mês no Congresso, endurecendo multas e 

reforçando a fiscalização, a exemplo do que ocorreu em 

dezembro para coibir a mistura entre álcool e direção. 

  

Segundo a PRF, a Lei Seca por si só não é capaz de 

reduzir a colisão frontal, porque esse tipo de acidente é 

resultado de outros fatores, como a disposição das 

estradas brasileiras e a imprudência dos motoristas, 

mesmo sem consumo de álcool. Além disso, a fiscalização é 

dificultada, já que a colisão pode ocorrer em qualquer 

ponto ao longo das rodovias, principalmente na zona rural, 

onde a maioria conta com apenas uma pista para ida e 

outra para volta. 

  

"É um acidente muito fatal. Se vem um carro a 100 km/h e 

outro, no sentido oposto, também a 100 km/h, é a mesma 

coisa que pegar um carro e bater num muro de concreto a 

200 km/h", afirma o inspetor da PRF Stênio Pires. "Por 

isso que nós queremos endurecer a legislação. É 

praticamente um homicídio, correndo o risco de matar 

uma pessoa de uma forma muito cruel", completa. 

  

Em 2011, foram 2.652 mortes nesse tipo de acidente, 

quase 2.200 em zona rural. Segundo a PRF, apesar de 

representar 3,5% dos acidentes, essa modalidade provoca 

40% dos óbitos. Os números de 2012 ainda estão sendo 

auditados e não foram divulgados, mas a instituição utiliza 

dados dos últimos feriados para avaliar que a Lei Seca não 

conseguiu inibir essas mortes nas estradas federais. 

  
(Rosane d’Agostino) 
  

Pode‐se concluir, pela leitura do texto, que um conjunto 

de fatores faz com que os acidentes de trânsito ocorram. 

  

As alternativas a seguir apresentam fatos citados no 

texto, à exceção de uma. Assinale‐a. 

 a) A mistura de álcool e direção. 

 b) O estado das rodovias brasileiras. 

 c) A deficiência na fiscalização. 



 

 

 d) A imprudência de muitos motoristas. 

 e) A má qualidade dos veículos nacionais. 

  

Questão 117: FGV - Aux Leg Op 

(ALEMA)/ALEMA/Bombeiro Hidráulico/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

A Lei seca 

  

A nova Lei Seca ajudou a reduzir o número de mortes nas 

estradas federais no feriado de Páscoa, mas a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) ainda está em alerta para a 

principal causa de óbitos nas rodovias brasileiras: a 

colisão frontal. Com o objetivo de reduzir esse tipo de 

acidente, o governo planeja aprovar um pacote de medidas 

ainda este mês no Congresso, endurecendo multas e 

reforçando a fiscalização, a exemplo do que ocorreu em 

dezembro para coibir a mistura entre álcool e direção. 

  

Segundo a PRF, a Lei Seca por si só não é capaz de 

reduzir a colisão frontal, porque esse tipo de acidente é 

resultado de outros fatores, como a disposição das 

estradas brasileiras e a imprudência dos motoristas, 

mesmo sem consumo de álcool. Além disso, a fiscalização é 

dificultada, já que a colisão pode ocorrer em qualquer 

ponto ao longo das rodovias, principalmente na zona rural, 

onde a maioria conta com apenas uma pista para ida e 

outra para volta. 

  

"É um acidente muito fatal. Se vem um carro a 100 km/h e 

outro, no sentido oposto, também a 100 km/h, é a mesma 

coisa que pegar um carro e bater num muro de concreto a 

200 km/h", afirma o inspetor da PRF Stênio Pires. "Por 

isso que nós queremos endurecer a legislação. É 

praticamente um homicídio, correndo o risco de matar 

uma pessoa de uma forma muito cruel", completa. 

  

Em 2011, foram 2.652 mortes nesse tipo de acidente, 

quase 2.200 em zona rural. Segundo a PRF, apesar de 

representar 3,5% dos acidentes, essa modalidade provoca 

40% dos óbitos. Os números de 2012 ainda estão sendo 

auditados e não foram divulgados, mas a instituição utiliza 

dados dos últimos feriados para avaliar que a Lei Seca não 

conseguiu inibir essas mortes nas estradas federais. 

  
(Rosane d’Agostino) 
  

Ao dizer que alguns acidentes ocorrem na “zona rural”, 
isso equivale a dizer que eles ocorrem 

 a) nos subúrbios das grandes cidades. 

 b) nas regiões agrícolas. 

 c) nas partes mais pobres dos Estados. 

 d) nas regiões mais desertas do país. 

 e) nas estradas de terra. 

  

Questão 118: FGV - Aux Leg Op 

(ALEMA)/ALEMA/Bombeiro Hidráulico/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

A Lei seca 

  

A nova Lei Seca ajudou a reduzir o número de mortes nas 

estradas federais no feriado de Páscoa, mas a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) ainda está em alerta para a 

principal causa de óbitos nas rodovias brasileiras: a 

colisão frontal. Com o objetivo de reduzir esse tipo de 

acidente, o governo planeja aprovar um pacote de medidas 

ainda este mês no Congresso, endurecendo multas e 

reforçando a fiscalização, a exemplo do que ocorreu em 

dezembro para coibir a mistura entre álcool e direção. 

  

Segundo a PRF, a Lei Seca por si só não é capaz de 

reduzir a colisão frontal, porque esse tipo de acidente é 

resultado de outros fatores, como a disposição das 

estradas brasileiras e a imprudência dos motoristas, 

mesmo sem consumo de álcool. Além disso, a fiscalização é 

dificultada, já que a colisão pode ocorrer em qualquer 

ponto ao longo das rodovias, principalmente na zona rural, 

onde a maioria conta com apenas uma pista para ida e 

outra para volta. 

  

"É um acidente muito fatal. Se vem um carro a 100 km/h e 

outro, no sentido oposto, também a 100 km/h, é a mesma 

coisa que pegar um carro e bater num muro de concreto a 

200 km/h", afirma o inspetor da PRF Stênio Pires. "Por 

isso que nós queremos endurecer a legislação. É 

praticamente um homicídio, correndo o risco de matar 

uma pessoa de uma forma muito cruel", completa. 

  

Em 2011, foram 2.652 mortes nesse tipo de acidente, 

quase 2.200 em zona rural. Segundo a PRF, apesar de 

representar 3,5% dos acidentes, essa modalidade provoca 

40% dos óbitos. Os números de 2012 ainda estão sendo 

auditados e não foram divulgados, mas a instituição utiliza 

dados dos últimos feriados para avaliar que a Lei Seca não 

conseguiu inibir essas mortes nas estradas federais. 

  
(Rosane d’Agostino) 
  

Ao dizer que a colisão frontal é “um acidente muito fatal”, 

o inspetor da PRF quer dizer que esse tipo de acidente: 

 a) produz percentualmente mais óbitos. 

 b) ocorre sempre em determinados locais das rodovias. 

 c) se repete constantemente no cotidiano das estradas 

brasileiras. 

 d) só algumas vezes provoca mortes. 

 e) é motivado predominantemente pela mistura de álcool 

e direção. 

  

Questão 119: FGV - Aux Leg Op 

(ALEMA)/ALEMA/Bombeiro Hidráulico/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

A Lei seca 

  



 

 

A nova Lei Seca ajudou a reduzir o número de mortes nas 

estradas federais no feriado de Páscoa, mas a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) ainda está em alerta para a 

principal causa de óbitos nas rodovias brasileiras: a 

colisão frontal. Com o objetivo de reduzir esse tipo de 

acidente, o governo planeja aprovar um pacote de medidas 

ainda este mês no Congresso, endurecendo multas e 

reforçando a fiscalização, a exemplo do que ocorreu em 

dezembro para coibir a mistura entre álcool e direção. 

  

Segundo a PRF, a Lei Seca por si só não é capaz de 

reduzir a colisão frontal, porque esse tipo de acidente é 

resultado de outros fatores, como a disposição das 

estradas brasileiras e a imprudência dos motoristas, 

mesmo sem consumo de álcool. Além disso, a fiscalização é 

dificultada, já que a colisão pode ocorrer em qualquer 

ponto ao longo das rodovias, principalmente na zona rural, 

onde a maioria conta com apenas uma pista para ida e 

outra para volta. 

  

"É um acidente muito fatal. Se vem um carro a 100 km/h e 

outro, no sentido oposto, também a 100 km/h, é a mesma 

coisa que pegar um carro e bater num muro de concreto a 

200 km/h", afirma o inspetor da PRF Stênio Pires. "Por 

isso que nós queremos endurecer a legislação. É 

praticamente um homicídio, correndo o risco de matar 

uma pessoa de uma forma muito cruel", completa. 

  

Em 2011, foram 2.652 mortes nesse tipo de acidente, 

quase 2.200 em zona rural. Segundo a PRF, apesar de 

representar 3,5% dos acidentes, essa modalidade provoca 

40% dos óbitos. Os números de 2012 ainda estão sendo 

auditados e não foram divulgados, mas a instituição utiliza 

dados dos últimos feriados para avaliar que a Lei Seca não 

conseguiu inibir essas mortes nas estradas federais. 

  
(Rosane d’Agostino) 
 

Observe o gráfico a seguir e responda à questão.  

  

 

Sobre o gráfico pode‐se dizer que: 

 a) o total de mortes é majoritariamente produzido pelas 

colisões frontais. 

 b) o total de mortes tem reduzido continuamente de 2011 

até 2013. 

 c) o total de mortes por colisãoo frontal tem aumentado 

de 2011 até 2013. 

 d) o aumento do total de mortes se deve ao aumento das 

colisões frontais. 

 e) as colisões frontais aumentaram progressivamente de 

2011 a 2013. 

  

Questão 120: FGV - Aux Leg Op 

(ALEMA)/ALEMA/Bombeiro Hidráulico/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

A Lei seca 

  

A nova Lei Seca ajudou a reduzir o número de mortes nas 

estradas federais no feriado de Páscoa, mas a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) ainda está em alerta para a 

principal causa de óbitos nas rodovias brasileiras: a 

colisão frontal. Com o objetivo de reduzir esse tipo de 

acidente, o governo planeja aprovar um pacote de medidas 

ainda este mês no Congresso, endurecendo multas e 

reforçando a fiscalização, a exemplo do que ocorreu em 

dezembro para coibir a mistura entre álcool e direção. 

  

Segundo a PRF, a Lei Seca por si só não é capaz de 

reduzir a colisão frontal, porque esse tipo de acidente é 

resultado de outros fatores, como a disposição das 

estradas brasileiras e a imprudência dos motoristas, 

mesmo sem consumo de álcool. Além disso, a fiscalização é 

dificultada, já que a colisão pode ocorrer em qualquer 

ponto ao longo das rodovias, principalmente na zona rural, 

onde a maioria conta com apenas uma pista para ida e 

outra para volta. 

  

"É um acidente muito fatal. Se vem um carro a 100 km/h e 

outro, no sentido oposto, também a 100 km/h, é a mesma 

coisa que pegar um carro e bater num muro de concreto a 

200 km/h", afirma o inspetor da PRF Stênio Pires. "Por 

isso que nós queremos endurecer a legislação. É 

praticamente um homicídio, correndo o risco de matar 

uma pessoa de uma forma muito cruel", completa. 

  

Em 2011, foram 2.652 mortes nesse tipo de acidente, 

quase 2.200 em zona rural. Segundo a PRF, apesar de 

representar 3,5% dos acidentes, essa modalidade provoca 

40% dos óbitos. Os números de 2012 ainda estão sendo 

auditados e não foram divulgados, mas a instituição utiliza 

dados dos últimos feriados para avaliar que a Lei Seca não 

conseguiu inibir essas mortes nas estradas federais. 

  
(Rosane d’Agostino) 
  

Com relação á lei Seca, analise o cartaz a seguir. 

 

Gratificamente esse cartaz procura reduzir 

 a) um cartaz de"proibido estacionar". 

 b) a imagem de um alvo para treinamento de tiro. 

 c) o aspecto do rótulo de uma lata de cerveja. 

 d) um aviso de hospital exigindo silêncio. 

 e) um cartaz antigo de garrafas de uísque. 

  

Questão 121: FGV - Aux Leg Op 

(ALEMA)/ALEMA/Bombeiro Hidráulico/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

A Lei seca 

  

A nova Lei Seca ajudou a reduzir o número de mortes nas 

estradas federais no feriado de Páscoa, mas a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) ainda está em alerta para a 

principal causa de óbitos nas rodovias brasileiras: a 



 

 

colisão frontal. Com o objetivo de reduzir esse tipo de 

acidente, o governo planeja aprovar um pacote de medidas 

ainda este mês no Congresso, endurecendo multas e 

reforçando a fiscalização, a exemplo do que ocorreu em 

dezembro para coibir a mistura entre álcool e direção. 

  

Segundo a PRF, a Lei Seca por si só não é capaz de 

reduzir a colisão frontal, porque esse tipo de acidente é 

resultado de outros fatores, como a disposição das 

estradas brasileiras e a imprudência dos motoristas, 

mesmo sem consumo de álcool. Além disso, a fiscalização é 

dificultada, já que a colisão pode ocorrer em qualquer 

ponto ao longo das rodovias, principalmente na zona rural, 

onde a maioria conta com apenas uma pista para ida e 

outra para volta. 

  

"É um acidente muito fatal. Se vem um carro a 100 km/h e 

outro, no sentido oposto, também a 100 km/h, é a mesma 

coisa que pegar um carro e bater num muro de concreto a 

200 km/h", afirma o inspetor da PRF Stênio Pires. "Por 

isso que nós queremos endurecer a legislação. É 

praticamente um homicídio, correndo o risco de matar 

uma pessoa de uma forma muito cruel", completa. 

  

Em 2011, foram 2.652 mortes nesse tipo de acidente, 

quase 2.200 em zona rural. Segundo a PRF, apesar de 

representar 3,5% dos acidentes, essa modalidade provoca 

40% dos óbitos. Os números de 2012 ainda estão sendo 

auditados e não foram divulgados, mas a instituição utiliza 

dados dos últimos feriados para avaliar que a Lei Seca não 

conseguiu inibir essas mortes nas estradas federais. 

  
(Rosane d’Agostino) 
  

Por todos os textos vistos aqui, pode-se concluir que a Lei 

Seca pretende fundamentalmente 

 a) aumentar a arrecadação de multas. 

 b) proibir a venda de bebidas alcoólicas. 

 c) fechar os bares na beira das estradas. 

 d) reduzir o número de veículos particulares nas ruas. 

 e) salvar um maior número de vidas. 

  

Questão 122: FGV - Aux Leg Op 

(ALEMA)/ALEMA/Bombeiro Hidráulico/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

A Lei seca 

  

A nova Lei Seca ajudou a reduzir o número de mortes nas 

estradas federais no feriado de Páscoa, mas a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) ainda está em alerta para a 

principal causa de óbitos nas rodovias brasileiras: a 

colisão frontal. Com o objetivo de reduzir esse tipo de 

acidente, o governo planeja aprovar um pacote de medidas 

ainda este mês no Congresso, endurecendo multas e 

reforçando a fiscalização, a exemplo do que ocorreu em 

dezembro para coibir a mistura entre álcool e direção. 

  

Segundo a PRF, a Lei Seca por si só não é capaz de 

reduzir a colisão frontal, porque esse tipo de acidente é 

resultado de outros fatores, como a disposição das 

estradas brasileiras e a imprudência dos motoristas, 

mesmo sem consumo de álcool. Além disso, a fiscalização é 

dificultada, já que a colisão pode ocorrer em qualquer 

ponto ao longo das rodovias, principalmente na zona rural, 

onde a maioria conta com apenas uma pista para ida e 

outra para volta. 

  

"É um acidente muito fatal. Se vem um carro a 100 km/h e 

outro, no sentido oposto, também a 100 km/h, é a mesma 

coisa que pegar um carro e bater num muro de concreto a 

200 km/h", afirma o inspetor da PRF Stênio Pires. "Por 

isso que nós queremos endurecer a legislação. É 

praticamente um homicídio, correndo o risco de matar 

uma pessoa de uma forma muito cruel", completa. 

  

Em 2011, foram 2.652 mortes nesse tipo de acidente, 

quase 2.200 em zona rural. Segundo a PRF, apesar de 

representar 3,5% dos acidentes, essa modalidade provoca 

40% dos óbitos. Os números de 2012 ainda estão sendo 

auditados e não foram divulgados, mas a instituição utiliza 

dados dos últimos feriados para avaliar que a Lei Seca não 

conseguiu inibir essas mortes nas estradas federais. 

  
(Rosane d’Agostino) 
  

Analise a charge a seguir. 

 

  

Sobre os componentes gráficos e linguísticos da charge 

acima podemos afirmar que: 

 a) a interpelação do motorista é causada pela proibição 

de dirigir-se após a ingestão de álcool. 

 b) a crítica da charge é dirigida aos fabricantes de carro 

movidos a álcool. 

 c) a fala do motorista indica claramente desrespeito ao 

guarda 

 d) a fala do guarda mostra arrogância e grosseria. 

 e) o tamanho e a aparência descuidada do automóvel 

mostram que o motorista pertence à classe menos 

favorecida. 

  

Questão 123: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem 

Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

  

O arroz da raposa 

  
Julio Cortázar tem um conto que sai de um palíndromo − 
“Satarsa”. Um menino brinca de desarticular as palavras. 
No fundo, um escritor é um sujeito que pela vida afora 
continua a mexer com as palavras. Para diante delas, 
estranha esta, questiona aquela. O menino de Cortázar, 
que devia ser ele mesmo, virava a palavra pelo avesso e se 
encantava. Saber que a leitura pode ser feita de trás para 



 

 

diante é uma aventura. 
  
E às vezes dá certo. No conto “Satarsa”, a palavra é 
ROMA. Lida ao contrário, também faz sentido. Deixa de 
ser ROMA e vira AMOR. Para o leitor adulto e apressado, 
isso pode ser uma bobagem. Para o menino é uma 
descoberta fascinante. Olhos curiosos, o menino vê a 
partir daí que o mundo pode ser arrumado de várias 
maneiras. Não só o mundo das palavras. É a partir dessa 
possibilidade de mudar que o mundo se renova. E melhora. 
  
Ou piora. Não teria graça se só melhorasse. O risco de 
piorar é fundamental na aventura humana. Mas estou me 
afastando da história do Cortázar. E sobretudo do que 
pretendo dizer. Ou pretendia. No embalo das palavras, vou 
me deixando arrastar de brincadeira, como o menino do 
conto. Um dia ele encontrou esta frase: “Dábale arroz a la 
zorra el abad”. Em português, significa: “O vigário dava 
arroz à raposa”. Soa estranho isso, não soa? 

  
Mesmo para um menino aberto ao que der e vier, a frase é 
bastante surrealista, mas o que importa é que a oração em 
espanhol pode ser lida de trás para diante. E fica 
igualzinha. Pois este palíndromo não só encantou o menino 
Cortázar, como decidiu o seu destino de escritor. Isto sou 
eu quem digo. 
  
Ele percebeu aí que as palavras podem se relacionar de 
maneira diferente. E mágica. Sem essa consciência, não há 
poeta, nem poesia. Como a criança, o poeta tem um olhar 
novo. Lê de trás para diante. Cheguei até aqui e não disse 
o que queria. Digo então que tentei uma série de 
anagramas com o Brasil de hoje. Quem sabe virando pelo 
avesso a gente acha o sentido? 

  
(Adaptado de Otto Lara Resende. Bom dia para nascer. 
S.Paulo: Cia. das Letras, 2011. p.296-7) 
  

No texto, o autor sugere que 

 a) as frases mais estranhas seriam aquelas mais plenas de 

sentido. 

 b) as palavras só adquiririam sentido quando lidas pelo 

avesso. 

 c) o conhecimento do Brasil atual só pode ser 

aprofundado por meio da poesia. 

 d) o conto “Satarsa”, de Julio Cortázar, seria 

autobiográfico. 

 e) a poesia só seria válida quando colocada a serviço da 

atuação política. 

  

Questão 124: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem 

Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

  

O arroz da raposa 

  
Julio Cortázar tem um conto que sai de um palíndromo − 

“Satarsa”. Um menino brinca de desarticular as palavras. 
No fundo, um escritor é um sujeito que pela vida afora 
continua a mexer com as palavras. Para diante delas, 
estranha esta, questiona aquela. O menino de Cortázar, 
que devia ser ele mesmo, virava a palavra pelo avesso e se 
encantava. Saber que a leitura pode ser feita de trás para 
diante é uma aventura. 
  
E às vezes dá certo. No conto “Satarsa”, a palavra é 
ROMA. Lida ao contrário, também faz sentido. Deixa de 
ser ROMA e vira AMOR. Para o leitor adulto e apressado, 
isso pode ser uma bobagem. Para o menino é uma 
descoberta fascinante. Olhos curiosos, o menino vê a 
partir daí que o mundo pode ser arrumado de várias 
maneiras. Não só o mundo das palavras. É a partir dessa 
possibilidade de mudar que o mundo se renova. E melhora. 
  
Ou piora. Não teria graça se só melhorasse. O risco de 
piorar é fundamental na aventura humana. Mas estou me 
afastando da história do Cortázar. E sobretudo do que 
pretendo dizer. Ou pretendia. No embalo das palavras, vou 
me deixando arrastar de brincadeira, como o menino do 
conto. Um dia ele encontrou esta frase: “Dábale arroz a la 
zorra el abad”. Em português, significa: “O vigário dava 
arroz à raposa”. Soa estranho isso, não soa? 

  
Mesmo para um menino aberto ao que der e vier, a frase é 
bastante surrealista, mas o que importa é que a oração em 
espanhol pode ser lida de trás para diante. E fica 
igualzinha. Pois este palíndromo não só encantou o menino 
Cortázar, como decidiu o seu destino de escritor. Isto sou 
eu quem digo. 
  
Ele percebeu aí que as palavras podem se relacionar de 
maneira diferente. E mágica. Sem essa consciência, não há 
poeta, nem poesia. Como a criança, o poeta tem um olhar 
novo. Lê de trás para diante. Cheguei até aqui e não disse 
o que queria. Digo então que tentei uma série de 
anagramas com o Brasil de hoje. Quem sabe virando pelo 
avesso a gente acha o sentido? 

  
(Adaptado de Otto Lara Resende. Bom dia para nascer. 
S.Paulo: Cia. das Letras, 2011. p.296-7) 
  

Atente para as afirmações abaixo. 

  

I. A frase Sem essa consciência, não há poeta 

pode ser corretamente reescrita do seguinte 

modo: Não há essa consciência em quem não seja 

poeta. 

  

II. A frase este palíndromo não só encantou o 
menino Cortázar, como decidiu o seu destino de 
escritor tem seu sentido corretamente 

reproduzido nesta outra construção: este 

palíndromo, além de ter encantado o menino 

Cortázar, decidiu o seu destino de escritor. 

  

III. Em Mesmo para um menino aberto ao que der 



 

 

e vier, a frase é bastante surrealista, a 

substituição do verbo é por parecia implica a 

alteração do segmento grifado para um menino 

aberto ao que desse e viesse. 

  

Está correto o que consta em 

 a) I, II e III. 

 b) II, apenas. 

 c) I e III, apenas. 

 d) II e III, apenas. 

 e) I, apenas. 

  

Questão 125: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem 

Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

apresentado abaixo. 

  
Comprometido no plano nacional com os direitos humanos, 
com a democracia, com o progresso econômico e social, o 
Brasil incorpora plenamente esses valores a sua ação 
externa. 
  
Ao velar para que o compromisso com os valores que nos 
definem como sociedade se traduza em atuação 
diplomática, o Brasil trabalha sempre pelo fortalecimento 
do multilateralismo e, em particular, das Nações Unidas. 
  
A ONU constitui o foro privilegiado para a tomada de 
decisões de alcance global, sobretudo aquelas relativas à 
paz e à segurança internacionais e a ações coercitivas, que 
englobam sanções e uso da força. 
  
A relação entre a promoção da paz e segurança 
internacionais e a proteção de direitos individuais evoluiu 
de forma significativa ao longo das últimas décadas, a 
partir da constituição das Nações Unidas, em 1945. 
  
Desde a adoção da Carta da ONU, a relação entre 
promover direitos humanos e assegurar a paz 
internacional passou por várias etapas. Em meados da 
década de 90 surgiram vozes que, motivadas pelo justo 
objetivo de impedir que a inação da comunidade 
internacional permitisse episódios sangrentos como os da 
Bósnia, forjaram o conceito de "responsabilidade de 
proteger". 
  
A Carta da ONU, como se sabe, prevê a possibilidade do 
recurso à ação coercitiva, com base em procedimentos que 
incluem o poder de veto dos atuais cinco membros 
permanentes no Conselho de Segurança − órgão dotado de 
competência primordial e intransferível pela manutenção 
da paz e da segurança internacionais. 
  
O acolhimento da responsabilidade de proteger teria de 
passar, dessa maneira, pela caracterização de que, em 
determinada situação específica, violações de direitos 
humanos implicam ameaça à paz e à segurança. 
  

Para o Brasil, o fundamental é que, ao exercer a 
responsabilidade de proteger pela via militar, a 
comunidade internacional, além de contar com o 
correspondente mandato multilateral, observe outro 
preceito: o da responsabilidade ao proteger. O uso da 
força só pode ser contemplado como último recurso. 
  
Queimar etapas e precipitar o recurso à coerção atenta 
contra os princípios do direito internacional e da Carta da 
ONU. Se nossos objetivos maiores incluem a decidida 
defesa dos direitos humanos em sua universalidade e 
indivisibilidade, como consagrado na Conferência de Viena 
de 1993, a atuação brasileira deve ser definida caso a 
caso, em análise rigorosa das circunstâncias e dos meios 
mais efetivos para tratar cada situação específica. 
  
Devemos evitar, especialmente, posturas que venham a 
contribuir − ainda que indiretamente − para o 
estabelecimento de elo automático entre a coerção e a 
promoção da democracia e dos direitos humanos. Não 
podemos correr o risco de regredir a um estado em que a 
força militar se transforme no árbitro da justiça e da 
promoção da paz. 
  
(Adaptado de Antonio de Aguiar Patriota. “Direitos 
humanos e ação diplomática”. Artigo publicado na Folha de 
S. Paulo, em 01/09/2011, e disponível em: 
http://www.itamaraty.gov.br/sala-deimprensa/discursos-
artigos-entrevistas-e-outras-comunicacoes/- ministro-
estado-relacoes-exteriores/direitos-humanos-e-
acaodiplomatica-folha-de-s.paulo-01-09-2011). 
  

Ao considerar o posicionamento do Brasil, o autor do 

texto 

 a) critica a inoperância da comunidade internacional que, 

em sua visão, desde a criação da Carta da ONU, nada fez 

para assegurar a defesa dos direitos humanos e, assim, 

provocou guerras e genocídios. 

 b) assinala a diferença entre responsabilidade de 
proteger e responsabilidade ao proteger, o que significa 

que o país defende o uso de ações militares para 

restaurar a paz apenas como último recurso. 

 c) entende como necessário, embora não desejável, lançar 

mão da força militar, ainda que sem a legitimação do 

Conselho de Segurança da ONU, para garantir a proteção 

dos direitos humanos em situações de conflito. 

 d) reconhece a necessidade de se recorrer à ação 
coercitiva, ou seja, à intervenção militar, sempre que a 

segurança internacional for posta em risco, conforme 
consagrado na Conferência de Viena de 1993. 

 e) estabelece, de modo realista, um elo automático entre 
a coerção e a promoção da democracia, o que justifica a 

primazia da intervenção militar, medida necessária nos 

casos em que a promoção da paz evidentemente não se 

daria pelo diálogo. 

  

Questão 126: FCC - TJ TRF5/TRF 

5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  



 

 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

  
A importância de Rodolfo Coelho Cavalcante para o 
movimento cordelista pode ser comparada à de outros 
dois grandes nomes: Leandro Gomes de Barros − que 
montou, por volta de 1906, a primeira grande folhetaria 
do Recife, praticamente iniciando o gênero − e João 
Martins de Athayde − que em 1921 adquiriu as 
impressoras, a loja, os títulos dos folhetos e a rede de 
distribuição da folhetaria de Leandro, conseguindo 
expandi-la ainda mais, por todo o Nordeste. 
  
Rodolfo produziu muito, mas não é sua atividade pessoal 
como autor e comerciante de folhetos que o torna tão 
importante para o movimento cordelista. Tampouco seu 
trabalho na indústria do cordel, que já estava bem 
firmada quando ele apareceu. Nunca, aliás, possuiu 
impressora própria. Sempre mandou fazer seus folhetos. 
  
Sua ação foi a favor da classe sofrida dos folheteiros, 
que, em grande número, viviam − e vivem − em feiras, 
mercados, praças e locais de peregrinação a escrever e 
vender seus folhetos, para ganhar a vida e sustentar, às 
vezes, família numerosa. Quando Rodolfo surgiu, os 
cordelistas, considerados como camelôs, eram 
escorraçados, presos e maltratados. 
  
Publicando artigos de jornal, fazendo contatos com as 
autoridades, organizando congressos, fundando 
associações e agremiações de classe, Rodolfo conseguiu 
modificar tal situação, dando dignidade e 
representatividade aos cordelistas. Não foi por acaso que 
a Academia Brasileira de Literatura de Cordel no Rio de 
Janeiro acolheu-o como patrono. 
  
(Adaptado de Eno Theodoro Wanke. Introdução. Rodolfo 
Coelho Cavalcante. S. Paulo: Hedra, 2000. p. 34-5) 
  

Ao considerar a figura de Rodolfo Coelho Cavalcante no 

contexto do movimento cordelista, o autor 

 a) acentua as condições difíceis em que o cordelista 

produziu sua obra, sequer dispondo de uma impressora 

particular. 

 b) sugere ser a obra produzida pelo cordelista pouco 

relevante quando comparada à de seus antecessores. 

 c) enfatiza o papel fundamental que o cordelista teria 

desempenhado na modernização do comércio de folhetos. 

 d) destaca as ações fundamentais que o cordelista 

empreendeu no sentido da valorização do cordel e da 

organização dos cordelistas. 

 e) credita a escolha do cordelista como patrono da 

Academia Brasileira de Cordel às relações que mantinha 

com as autoridades. 

  

Questão 127: FCC - TJ TRF5/TRF 

5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

  
É seguro afirmar que os entusiastas de histórias 
dedetetive de qualquer país ou nacionalidade, se 
solicitados a citar os três detetives fictícios mais 
famosos, começarão por Sherlock Holmes. Na longa lista 
de investigadores dos últimos noventa anos, ele 
permanece único, o incontestável Grande Detetive, cuja 
brilhante inteligência dedutiva é capaz de superar 
qualquer adversário, por mais astuto que seja, e resolver 
qualquer enigma, por mais bizarro que pareça. 
  
Quando publicou Um estudo em vermelho, em 1887, 
Arthur Conan Doyle era um clínico geral recém-casado que 
morava em Southsea e cuja ambição era se tornar 
escritor, mas até esse momento tivera mais sucesso na 
medicina do que na literatura, apesar de ser tanto 
prolífico quanto dedicado. Então, em 1886, surgiu a ideia 
que daria frutos além do que se podia imaginar. Ele 
resolveu tentar a sorte com uma história de detetive, mas 
que fosse marcadamente diferente das narrativas 
publicadas na época, que considerava pouco 
imaginativas.Conan Doyle ganhou muito pouco com essa 
nova tentativa de ficção. Mas é aí, em sua primeira 
história de detetive, através dos olhos do amigo e 
parceiro de apartamento, dr. Watson, que Sherlock 
Holmes nos é apresentado com clareza, numa imagem que, 
somada ao chapéu de caçador e ao cachimbo, se fixou na 
imaginação popular: 
  
“De estatura, ele tinha pouco mais de um metro e oitenta, 
e era tão extremamente magro que parecia ser 
consideravelmente mais alto. Os olhos eram vivos e 
penetrantes, salvo durante os intervalos de torpor a que 
aludi. [...] As mãos estavam invariavelmente manchadas de 
tinta e de produtos químicos, no entanto ele possuía 
enorme delicadeza de toque, como tive muitas vezes a 
oportunidade de observar 
quando o via manipulando seus frágeis instrumentos 
científicos.” 
  
Apesar da quantidade de informações detalhadas sobre 
Holmes e seus hábitos fornecidas por Watson nos contos, 
o cerne do homem permanece fugidio. Ele é obviamente 
astuto, com uma inteligência prática, racional, não 
ameaçadora – qualidades que espelham as de seu criador. 
Mesmo assim, eu teria esperado que ele fosse mais ligado 
ao corajoso dr. Watson, herói ferido na Segunda Guerra 
Anglo-Afegã. Embora o chamado para um novo caso 
produza em Holmes uma onda de entusiasmo, ele tem um 
traço incrédulo e pessimista, além de um toque de cinismo 
moderno. “O que se faz neste mundo não tem nenhuma 
consequência. A questão é o que você consegue fazer as 
pessoas acreditarem que você fez” (Um estudo em 

vermelho). 

  
(Adaptado de P.D.James. Segredos do romance policial. 
Tradução José Rubens Siqueira. São Paulo: Três Estrelas, 
2012) 



 

 

  

A autora do texto 

 a) critica Arthur Conan Doyle por ter trocado uma 

profícua carreira de medicina pela instável e pouco 

lucrativa carreira literária. 

 b) assinala que características da personalidade de 

Arthur Conan Doyle, como a sagacidade, estão também 

presentes na personalidade de Sherlock Holmes. 

 c) levanta a hipótese de que, devido ao cinismo moderno, 

Sherlock Holmes foi o primeiro romance de detetive a 

cativar o público contemporâneo. 

 d) comprova que a descrição de Sherlock Holmes 

apresentada por dr. Watson é inverossímil e limitada, já 

que a personalidade de Sherlock Holmes é inapreensível. 

 e) parte do princípio de que, para conquistar o público, um 

detetive deve apresentar características fixas em seu 

aspecto exterior, como o cachimbo de Sherlock Holmes. 

  

Questão 128: CESPE - AUFC/TCU/Controle 

Externo/Auditoria Governamental/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

A experiência de governança pública tem mostrado que os 

sistemas democráticos de governo se fortalecem à 

medida que os governos eleitos assumem a liderança de 

processos de mudanças que buscam o atendimento das 

demandas de sociedades cada vez mais complexas e 

alcançam resultados positivos perceptíveis pela população. 

 

Contemporaneamente, para o alcance de resultados de 

desenvolvimento nacional, exige-se dessa liderança não 

apenas o enfrentamento de desafios de gestão, como a 

busca da eficiência na execução dos projetos e das 

atividades governamentais, no conhecido lema de “fazer 

mais com menos”, mas também o desafio de “fazer 

melhor” (com mais qualidade), como se espera, por 

exemplo, nos serviços públicos de educação e saúde 

prestados à população. Esse novo desafio de governo tem 

como consequência um novo requisito de gestão, o que 

implica a necessidade de desenvolvimento de novos 

modelos de governança para se alcançarem os objetivos e 

metas de governo, em sintonia com a sociedade. 

 

Outros aspectos sociotécnicos importantes que 

caracterizam a nova governança pública se relacionam aos 

anseios de maior participação e controle social nas ações 

de governo, que, somados ao de liberdade, estabelecem o 

cerne do milenar conceito de cidadania (participação no 

governo) e os valores centrais da democracia social do 

século XXI. 

 

Governar de modo inovador exige, invariavelmente, 

repensar o modelo secular de governança pública em todas 

as suas dimensões: política, econômica, social e 

tecnológica. Com a evolução sociotécnica, fortemente 

alavancada pelo desenvolvimento das tecnologias da 

informação e comunicação, as mudanças na governança 

pública implicam mudanças na base tecnológica que 

sustenta a burocracia, nas estruturas do aparelho de 

Estado e em seus modelos de gestão. 

 

Internet: <http://aquarius.mcti.gov.br> (com adaptações). 
  

Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto 

acima, julgue o item a seguir. 

  

Infere-se do texto uma crítica dirigida ao governo 

brasileiro contemporâneo, identificado como pouco 

eficiente no desenvolvimento dos projetos e das 

atividades governamentais, principalmente no que se 

refere às áreas de educação e saúde. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 129: CESPE - AUFC/TCU/Controle 

Externo/Auditoria Governamental/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) avaliou ações para a 

elaboração de diagnóstico e suporte à educação básica. A 

auditoria conferiu aspectos relativos ao Plano de Ações 

Articuladas, à assistência técnica prestada pelo 

Ministério da Educação (MEC) e ao levantamento de dados 

necessários à formação e ao cálculo do índice de 

desenvolvimento da educação básica (IDEB). 

 

A auditoria identificou baixo nível de implementação das 

ações para provimento de infraestrutura e de recursos 

pedagógicos, que vão desde a implantação de laboratório 

de informática e conexão à Internet ao fornecimento de 

água potável e energia elétrica. 

 

A análise do IDEB apontou a necessidade de 

aperfeiçoamento da metodologia de obtenção desse 

índice. Segundo avalia o ministro relator do processo, “O 

IDEB é um importante instrumento para a aferição da 

qualidade da educação, por isso deve ser aprimorado de 

forma a permitir um diagnóstico mais fidedigno dos 

sistemas de ensino”. 

 

Outro instrumento de gestão educacional avaliado foi o 

sistema integrado de monitoramento do MEC, que, 

segundo a auditoria, também deve ser melhorado. Parte 

dos dados encontra-se desatualizada. 

 

TCU avalia gestão da educação básica em municípios 

brasileiros. Notícia publicada em 12/9/2013. Internet: 
<www.tcu.gov.br/> (com adaptações). 
  

Em relação ao texto apresentado, julgue o seguinte item. 

 

No último período do texto, destaca-se o motivo pelo qual, 

segundo a auditoria do TCU, o sistema integrado de 

monitoramento do MEC deve ser melhorado. 

  

 Certo  



 

 

 Errado  

  

Questão 130: CESPE - AUFC/TCU/Controle 

Externo/Auditoria Governamental/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) avaliou ações para a 

elaboração de diagnóstico e suporte à educação básica. A 

auditoria conferiu aspectos relativos ao Plano de Ações 

Articuladas, à assistência técnica prestada pelo 

Ministério da Educação (MEC) e ao levantamento de dados 

necessários à formação e ao cálculo do índice de 

desenvolvimento da educação básica (IDEB). 

 

A auditoria identificou baixo nível de implementação das 

ações para provimento de infraestrutura e de recursos 

pedagógicos, que vão desde a implantação de laboratório 

de informática e conexão à Internet ao fornecimento de 

água potável e energia elétrica. 

 

A análise do IDEB apontou a necessidade de 

aperfeiçoamento da metodologia de obtenção desse 

índice. Segundo avalia o ministro relator do processo, “O 

IDEB é um importante instrumento para a aferição da 

qualidade da educação, por isso deve ser aprimorado de 

forma a permitir um diagnóstico mais fidedigno dos 

sistemas de ensino”. 

 

Outro instrumento de gestão educacional avaliado foi o 

sistema integrado de monitoramento do MEC, que, 

segundo a auditoria, também deve ser melhorado. Parte 

dos dados encontra-se desatualizada. 

 

TCU avalia gestão da educação básica em municípios 

brasileiros. Notícia publicada em 12/9/2013. Internet: 
<www.tcu.gov.br/> (com adaptações). 
  

Em relação ao texto apresentado, julgue o seguinte item. 

  

Nesse texto, de caráter essencialmente informativo, 

atesta-se a importância do IDEB para a aferição da 

qualidade da educação, a despeito da necessidade de 

melhoria da metodologia empregada no cálculo desse 

índice. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 131: CESPE - AFRE ES/SEFAZ ES/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão. 

  

Os planos econômicos adotados pelo Brasil no século XX 

eram embasados no crescimento econômico, pois reinava 

uma visão ortodoxa da economia, que ainda permeia o 

pensamento hegemônico sobre a condução da política 

econômica. O crescimento econômico era visto como 

sinônimo de desenvolvimento ― a evolução do produto 

interno bruto (PIB) per capita revelava a evolução do 

desenvolvimento de um país. A busca mundial por 

crescimento consistente do PIB é tão marcante para a 

política econômica brasileira que, recentemente, sua 

metodologia de cálculo foi alterada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

  

A primeira metade da primeira década do século XXI foi 

marcada por crescimento econômico pífio, tendo o Brasil 

superado apenas o Haiti, entre os países da América 

Latina. A partir de 2006, o PIB passou a ser orientado 

pelas recomendações do sistema de contas nacionais da 

Organização das Nações Unidas (ONU), sendo-lhe 

incorporadas outras pesquisas anuais, com destaque para a 

pesquisa de orçamento familiar e informações sobre o 

capital fixo formado pelas administrações públicas e 

instituições privadas sem fins lucrativos. Assim, por 

contemplar mais setores da economia nacional e 

impulsionado por um cenário macroeconômico favorável, o 

PIB brasileiro passou a apresentar taxas maiores de 

apuração e crescimento. 

  

Uma das razões principais para que o crescimento do PIB 

seja parâmetro de desenvolvimento decorre da existência 

da alta correlação entre esse indicador e os demais 

indicadores de qualidade de vida. O Banco Mundial 

ressalta que ainda há uma forte ligação entre crescimento 

econômico e redução da pobreza ― há um alto potencial 

de redução significativa da pobreza quando há altas taxas 

de crescimento econômico. Um crescimento acelerado e 

sustentável, capaz de gerar oportunidades de emprego 

para os pobres, é visto pelo banco como um fator-chave na 

redução da pobreza no futuro. 

  

Francisco José Sadeck Filho. O orçamento público 

federal e a garantia de prioridade absoluta de 

crianças e adolescentes nas políticas públicas.  

Rio de Janeiro: UERJ, 2010. Dissertação de mestrado. 

Internet: <www.lpp-buenosaires.net> (com adaptações).  

  

Assinale a opção em que a proposição apresentada está de 

acordo com as ideias do texto. 

 a) Conforme o Banco Mundial, o crescimento econômico 

deverá favorecer a redução da pobreza no futuro. 

 b) Na primeira metade da primeira década do século XXI, 

o Brasil apresentou crescimento econômico inferior ao 

verificado no Haiti. 

 c) Constitui parâmetro de desenvolvimento de um país a 

correlação existente entre o PIB e outros indicadores de 

qualidade de vida. 

 d) Os planos econômicos adotados no Brasil no século XX 

baseavam-se em uma visão ortodoxa de economia, 

diferentemente do modelo econômico adotado, no país, no 

século XXI. 

 e) Em 2006, o crescimento econômico passou a ser 

medido pelo PIB. 

  

Questão 132: CESPE - ATA MIN/MIN/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 



 

 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional é um 

empreendimento do governo federal sob a 

responsabilidade do Ministério da Integração Nacional. 

Esse projeto tem o objetivo de assegurar a oferta de 

água para 12 milhões de habitantes de 391 municípios do 

Agreste e do Sertão dos estados de Pernambuco, do 

Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A integração 

do rio São Francisco às bacias dos rios temporários do 

Semiárido será possível com a retirada contínua de 26,4 

m³/s de água, o equivalente a apenas 1,42% da vazão 

garantida pela barragem de Sobradinho (1.850 m³/s). Dos 

26,4% m³/s de água a ser retirada continuamente, 16,4 

m³/s (0,88%) seguirão para o Eixo Norte e 10 m³/s 

(0,54%) para o Eixo Leste. Nos anos em que o 

reservatório de Sobradinho estiver com excesso de água, 

o volume captado poderá ser ampliado para até 127 m³/s, 

aumentando a oferta de água para múltiplos usos. 

 

As obras do Projeto São Francisco estão em andamento e 

apontam mais de 43% de avanço. Estão em construção 

túneis, canais, aquedutos e barragens. São mais de 1,3 mil 

equipamentos em operação. O projeto contempla ainda 38 

ações socioambientais, como o resgate de bens 

arqueológicos e o monitoramento da fauna e flora. O 

investimento nessas atividades é de quase R$ 1 bilhão. 

 

Internet: <www.integracao.gov.br> (com adaptações). 
  

Em relação a ideias e estruturas linguísticas do texto 

acima, julgue o item que se segue. 

  

Depreende-se das informações do texto que o Projeto 

São Francisco não só fornecerá água para regiões 

tradicionalmente secas como também beneficiará o 

conhecimento histórico e a proteção da fauna das regiões 

contempladas pelas obras. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 133: CESPE - ATA MIN/MIN/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Entre as iniciativas desenvolvidas pelo Ministério da 

Integração Nacional (MI) por meio da Secretaria 

Nacional de Irrigação está o programa Mais Irrigação, 

que prevê investimentos de R$ 10 bilhões em recursos 

federais e em parcerias com a iniciativa privada, para 

aumentar a eficiência das áreas irrigáveis e incentivar a 

criação de polos de desenvolvimento. 

 

Em outra frente, o MI tem incentivado os estados a 

elaborar planos diretores de irrigação, com indicadores, 

metas e prioridades para a agricultura irrigada. Esse é um 

instrumento estratégico para a política pública voltada 

para o setor. Com a nova Política Nacional de Irrigação, o 

governo federal visa ao aumento da produtividade, de 

forma sustentável, e à redução de riscos climáticos. 

 

O uso das técnicas de irrigação pode aumentar a 

produtividade da lavoura, contribuindo para a preservação 

dos biomas brasileiros, uma vez que se reduz a demanda 

pela expansão da fronteira agrícola. A irrigação pode 

trazer ao produtor rural ganhos de produtividade muito 

elevados. Para algumas culturas, esse índice pode chegar a 

300%. 

 

Idem, ibidem. 
  

Com base no texto acima, julgue o item a seguir. 

  

Depreende-se das ideias do texto que o aumento da 

produtividade da lavoura reduz a necessidade de 

utilização de maiores extensões de terra. 

  

 Certo  

 Errado  

  

Questão 134: CESPE - AnaTA MIN/MIN/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

  

A combinação de políticas sociais inovadoras de 

distribuição de renda, estabilidade e transparência 

financeira e política, crescimento sustentável e 

responsabilidade fiscal conduziu o Brasil a se firmar entre 

as maiores economias do planeta no século XXI. O país 

chegou à posição de sexta maior economia em 2011, 

quando ultrapassou o Reino Unido. Com essa colocação, a 

economia brasileira ficou atrás apenas de Estados Unidos 

da América, China, Japão, Alemanha e França. A posição 

levou em conta o produto interno bruto (PIB), que é a 

soma de tudo o que um país produz. 

  

Outro reconhecimento internacional da solidez econômica 

se deu com a conquista, pela primeira vez, em 2008, do 

selo de “grau de investimento seguro”, classificação dada 

por agências globais de classificação de risco. Esse status 

sinaliza a investidores estrangeiros que é seguro aplicar 

dinheiro no país. Mostra, ainda, que o Estado tem 

condições de honrar o pagamento da dívida pública, 

pratica boas políticas fiscais e arrecada mais do que 

gasta, ou seja, o risco de calote é pequeno. 

  

O grau de investimento seguro ajuda o Brasil a atrair mais 

investimentos de países ricos, cujas normas impedem que 

se aplique em economias de alto risco. Só em 2011, o 

investimento estrangeiro direto no Brasil atingiu US$ 

69,1 bilhões, ou 2,78% do PIB. Esse volume de 

investimentos estrangeiros tende a permanecer forte com 

a aproximação de eventos internacionais sediados no 

Brasil — como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas 

(2016) — e a exploração do pré-sal, a faixa litorânea de 

oitocentos quilômetros entre o Espírito Santo e Santa 

Catarina onde estão depositados petróleo (mais fino, de 

maior valor agregado) e gás a seis mil metros abaixo de 

uma camada de sal no Oceano Atlântico. 

  

A solidez da economia brasileira está ainda representada 

na adoção de normas mais rígidas que o padrão mundial 



 

 

para o sistema financeiro nacional, na consolidação do 

sistema de metas e de controle da inflação e do câmbio 

flutuante, na manutenção do desemprego em um dos mais 

baixos patamares da história e no aumento do poder de 

compra da população ocupada (alta de 19% entre 2003 e 

2010), garantido pela política de valorização do salário 

mínimo nacional, reajustado com base na inflação dos dois 

anos anteriores, somado ao percentual do crescimento do 

PIB do ano imediatamente anterior. 

  
Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações). 
  

Com base nas ideias contidas no texto, julgue o item que 

se segue. 

  

O texto, em seu segundo parágrafo, estabelece uma 

relação de causa e consequência em que a obtenção do 

“grau de investimento seguro” constitui uma consequência 

de o Brasil ter alcançado “condições de honrar o 

pagamento da dívida pública” e reduzido o seu “risco de 

calote”. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 135: CESPE - AnaTA MIN/MIN/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

  

A combinação de políticas sociais inovadoras de 

distribuição de renda, estabilidade e transparência 

financeira e política, crescimento sustentável e 

responsabilidade fiscal conduziu o Brasil a se firmar entre 

as maiores economias do planeta no século XXI. O país 

chegou à posição de sexta maior economia em 2011, 

quando ultrapassou o Reino Unido. Com essa colocação, a 

economia brasileira ficou atrás apenas de Estados Unidos 

da América, China, Japão, Alemanha e França. A posição 

levou em conta o produto interno bruto (PIB), que é a 

soma de tudo o que um país produz. 

  

Outro reconhecimento internacional da solidez econômica 

se deu com a conquista, pela primeira vez, em 2008, do 

selo de “grau de investimento seguro”, classificação dada 

por agências globais de classificação de risco. Esse status 

sinaliza a investidores estrangeiros que é seguro aplicar 

dinheiro no país. Mostra, ainda, que o Estado tem 

condições de honrar o pagamento da dívida pública, 

pratica boas políticas fiscais e arrecada mais do que 

gasta, ou seja, o risco de calote é pequeno. 

  

O grau de investimento seguro ajuda o Brasil a atrair mais 

investimentos de países ricos, cujas normas impedem que 

se aplique em economias de alto risco. Só em 2011, o 

investimento estrangeiro direto no Brasil atingiu US$ 

69,1 bilhões, ou 2,78% do PIB. Esse volume de 

investimentos estrangeiros tende a permanecer forte com 

a aproximação de eventos internacionais sediados no 

Brasil — como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas 

(2016) — e a exploração do pré-sal, a faixa litorânea de 

oitocentos quilômetros entre o Espírito Santo e Santa 

Catarina onde estão depositados petróleo (mais fino, de 

maior valor agregado) e gás a seis mil metros abaixo de 

uma camada de sal no Oceano Atlântico. 

  

A solidez da economia brasileira está ainda representada 

na adoção de normas mais rígidas que o padrão mundial 

para o sistema financeiro nacional, na consolidação do 

sistema de metas e de controle da inflação e do câmbio 

flutuante, na manutenção do desemprego em um dos mais 

baixos patamares da história e no aumento do poder de 

compra da população ocupada (alta de 19% entre 2003 e 

2010), garantido pela política de valorização do salário 

mínimo nacional, reajustado com base na inflação dos dois 

anos anteriores, somado ao percentual do crescimento do 

PIB do ano imediatamente anterior. 

  
Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações). 
  

Com base nas ideias contidas no texto, julgue o item que 

se segue. 

  

Estados Unidos da América, China, Japão, Alemanha e 

França são exemplos de países ricos que, desde 2011, 

ajudam a fortalecer o PIB brasileiro. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 136: CESPE - AnaTA MIN/MIN/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

  

A combinação de políticas sociais inovadoras de 

distribuição de renda, estabilidade e transparência 

financeira e política, crescimento sustentável e 

responsabilidade fiscal conduziu o Brasil a se firmar entre 

as maiores economias do planeta no século XXI. O país 

chegou à posição de sexta maior economia em 2011, 

quando ultrapassou o Reino Unido. Com essa colocação, a 

economia brasileira ficou atrás apenas de Estados Unidos 

da América, China, Japão, Alemanha e França. A posição 

levou em conta o produto interno bruto (PIB), que é a 

soma de tudo o que um país produz. 

  

Outro reconhecimento internacional da solidez econômica 

se deu com a conquista, pela primeira vez, em 2008, do 

selo de “grau de investimento seguro”, classificação dada 

por agências globais de classificação de risco. Esse status 

sinaliza a investidores estrangeiros que é seguro aplicar 

dinheiro no país. Mostra, ainda, que o Estado tem 

condições de honrar o pagamento da dívida pública, 

pratica boas políticas fiscais e arrecada mais do que 

gasta, ou seja, o risco de calote é pequeno. 

  

O grau de investimento seguro ajuda o Brasil a atrair mais 

investimentos de países ricos, cujas normas impedem que 

se aplique em economias de alto risco. Só em 2011, o 

investimento estrangeiro direto no Brasil atingiu US$ 

69,1 bilhões, ou 2,78% do PIB. Esse volume de 



 

 

investimentos estrangeiros tende a permanecer forte com 

a aproximação de eventos internacionais sediados no 

Brasil — como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas 

(2016) — e a exploração do pré-sal, a faixa litorânea de 

oitocentos quilômetros entre o Espírito Santo e Santa 

Catarina onde estão depositados petróleo (mais fino, de 

maior valor agregado) e gás a seis mil metros abaixo de 

uma camada de sal no Oceano Atlântico. 

  

A solidez da economia brasileira está ainda representada 

na adoção de normas mais rígidas que o padrão mundial 

para o sistema financeiro nacional, na consolidação do 

sistema de metas e de controle da inflação e do câmbio 

flutuante, na manutenção do desemprego em um dos mais 

baixos patamares da história e no aumento do poder de 

compra da população ocupada (alta de 19% entre 2003 e 

2010), garantido pela política de valorização do salário 

mínimo nacional, reajustado com base na inflação dos dois 

anos anteriores, somado ao percentual do crescimento do 

PIB do ano imediatamente anterior. 

  
Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações). 
  

Com base nas ideias contidas no texto, julgue o item que 

se segue. 

  

O poder de compra da população que trabalha aumentou 

19% do ano de 2003 ao ano de 2010. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 137: CESPE - AnaTA MIN/MIN/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O Brasil é um território continental com 8,5 milhões de 

km². Como consequência dessa vasta extensão, o país 

apresenta expressiva diversidade natural, traduzida na 

variedade de tipos climáticos, de solos, de vegetação, de 

fauna, de relevo. A diversidade cultural também se 

destaca. Como resultado da miscigenação étnica e cultural 

e de processos diferenciados de ocupação e uso do 

território, o povo brasileiro desenvolveu padrões culturais 

bastante variados, que são percebidos na música, na 

religião, nas festas folclóricas, na culinária, nos hábitos 

cotidianos. 

  

Essa diversidade decorre de um padrão de diferenciação 

socioespacial típico de países continentais como o Brasil, e 

pode ser considerada uma importante vantagem econômica 

ainda pouco explorada. Todavia, diferenciação 

socioespacial e questão regional não são sinônimas. O que 

se considera como a questão regional brasileira não se 

relaciona a priori com a diferenciação socioespacial 

interna, mas sim com a maneira pela qual as relações 

políticas e econômicas foram adquirindo contorno ao longo 

do tempo, dado o próprio ambiente de diversidade. 

  

Nesse contexto multivariado, é importante assinalar que a 

questão regional não é reflexo de um problema econômico 

ou de um problema político, apenas. Isoladamente, nem os 

aspectos econômicos nem os políticos são suficientes para 

explicá-la ou mitigá-la, sendo essa, ao mesmo tempo, uma 

questão econômica e política. Isso pode ser visto na 

maneira pela qual os processos de integração físico-

territorial e de integração econômica foram conduzidos 

no país ao longo de sua história recente. 

  

É interessante notar que, em 1750, com a assinatura do 

Tratado de Madri, o Brasil já tinha uma configuração 

territorial bastante semelhante à de hoje. Isso revela que 

a unidade territorial brasileira foi assegurada por mais de 

dois séculos sem que até hoje o país tenha realizado uma 

integração físico-territorial adensada, concreta. De certa 

forma, essa estabilidade pode também ser interpretada 

como estagnação no processo evolutivo da organização do 

Estado. 

  

A PNDR em dois tempos: A experiência apreendida e o 

olhar pós 2010. Brasília, DF. Ministério da Integração 
Nacional (MI). Secretaria de Políticas de Desenvolvimento 
Regional, 2010. Internet: <www.integracao.gov.br> (com 
adaptações). 
  

Julgue o item, referente às ideias e às estruturas 

linguísticas do texto acima. 

  

De acordo com o texto, a “questão regional” brasileira 

reflete problemas políticos e econômicos. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 138: CESPE - AnaTA MJ/MJ/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

  

Marilena Chaui, filósofa brasileira, afirma que, para a 

classe dominante brasileira (os “liberais”), democracia é o 

regime da lei e da ordem. Para a filósofa, no entanto, a 

democracia é “o único regime político no qual os conflitos 

são considerados o princípio mesmo de seu 

funcionamento”: impedir a expressão dos conflitos sociais 

seria destruir a democracia. O filósofo francês Jacques 

Rancière critica a ideia de democracia que tem 

estruturado nossa vida social — regida por uma ordem 

policial, segundo ele —, devido ao fato de ela se distanciar 

do que seria sua razão de ser: a instituição da política. 

Estamos acomodados por acreditar que a política é isso 

que está aí: variadas formas de acordo social a partir das 

disputas entre interesses, resolvidas por um conjunto de 

ações e normas institucionais. Essa ideia empobrecida do 

que seja a política está, para o autor, mais próxima da 

ideia de polícia, já que diz respeito ao controle e à 

vigilância dos comportamentos humanos e à sua 

distribuição nas diferentes porções do território, 

cumprindo funções consideradas mais ou menos adequadas 

à ordem vigente. Estamos geralmente tão  hipnotizados 

pela “necessidade de um compromisso para se alcançar o 

bem comum” e pela opinião de que “as instituições sociais 

já estão fazendo todo o possível para isso”, que não 



 

 

conseguimos perceber nossa contribuição na legitimação 

dessa política policial que administra alguns corpos e torna 

invisíveis outros. 

  

O conceito de política trabalhado pelo autor traz como 

princípio a igualdade. Uma igualdade que não está lá como 

sonho a ser alcançado um dia, mas que é uma 

potencialidade que “só ganha realidade se é atualizada no 

aqui e agora”. E essa atualização se dá por ações que irão 

construir a possibilidade de os “não contados” serem 

levados em conta, serem considerados nesse princípio 

básico e radical de igualdade. Para além dos movimentos 

sociais, existem os ainda-sem-nome e ainda-sem-

movimento. Diz o autor que a política é a reivindicação da 

parte daqueles que não têm parte; política se faz 

reivindicando “o que não é nosso” pelo sistema de direitos 

dominantes, criando, assim, um campo de contestação. Em 

uma sociedade em que os que não têm parte são a maior 

parte, é preciso fazer política. 

  
Marco Antonio Sampaio Malagodi. Geografias do 

dissenso: sobre conflitos, justiça ambiental e 

cartografia social no Brasil. In: Espaço e economia: 

Revista Brasileira de Geografia Econômica. jan./2012. 
Internet: <http://espacoeconomia.revues.org/136> (com 
adaptações). 
  

Com base nas ideias do texto, julgue o item. 

  

Segundo o filósofo Rancière, para que haja democracia, a 

política não se deve caracterizar como um regime 

“policial”. 
 Certo  

 Errado  

  

Questão 139: CESGRANRIO - Tec Adm 

(BNDES)/BNDES/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Ciência do esporte – sangue, suor e análises 

 

Na luta para melhorar a performance dos atletas […], o 
Comitê Olímpico Brasileiro tem, há dois anos, um 
departamento exclusivamente voltado para a Ciência do 
Esporte. De estudos sobre a fadiga à compra de materiais 
para atletas de ponta, a chave do êxito é uma só: o 
detalhamento personalizado das necessidades. 
 

Talento é fundamental. Suor e entrega, nem se fala. Mas o 

caminho para o ouro olímpico nos dias atuais passa por 

conceitos bem mais profundos. Sem distinção entre gênios 

da espécie e reles mortais, a máquina humana só atinge o 

máximo do potencial se suas características individuais 

forem minuciosamente estudadas. Num universo olímpico 

em que muitas vezes um milésimo de segundo pode 

separar glória e fracasso, entra em campo a Ciência do 

Esporte. Porque grandes campeões também são moldados 

através de análises laboratoriais, projetos acadêmicos e 

modernos programas de computador. 

 

A importância dos estudos científicos cresceu de tal 

forma que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) há dois anos 

criou um departamento exclusivamente dedicado ao tema. 

[...] 

 

— Nós trabalhamos para potencializar as chances de 

resultados. O que se define como Ciência do Esporte é na 

verdade uma quantidade ampla de informações que são 

trazidas para que técnico e atleta possam utilizá-las da 

melhor maneira possível. Mas o líder será sempre o 

treinador. Ele decide o que é melhor para o atleta — 

ressalta o responsável pela gerência de desenvolvimento e 

projetos especiais, que cuida da área de Ciência do 

Esporte no COB, Jorge Bichara. 

 

A gerência também abrange a coordenação médica do 

comitê. Segundo Bichara, a área de Ciência do Esporte 

está dividida em sete setores: fisiologia, bioquímica, 

nutrição, psicologia, meteorologia, treinamento esportivo 

e vídeo análise. 

  

Reposição individualizada 

  

Na prática, o atleta de alto rendimento pode dispor desde 

novos equipamentos, que o deixem em igualdade de 

condições de treino com seus principais concorrentes, até 

dados fisiológicos que indicam o tipo de reposição ideal a 

ser feita após a disputa. 

  

— No futebol feminino, já temos o perfil de desgaste de 

cada atleta e pudemos desenvolver técnicas individuais de 

recuperação. Algumas precisam beber mais água, outras 

precisam de isotônico — explica Sidney Cavalcante, 

supervisor de Ciência do Esporte do comitê. […] 

  

As Olimpíadas não são laboratório para testes. É preciso 

que todas as inovações, independentemente da 

modalidade, estejam testadas e catalogadas com 

antecedência. Bichara afirma que o trabalho da área de 

Ciências do Esporte nos Jogos pode ser resumida em um 

único conceito: 

  

— Recuperação. Essa é a palavra-chave. […] 

  

CUNHA, Ary; BERTOLDO, Sanny. Ciência do esporte – 

sangue, suor e análises. O Globo, Rio de Janeiro, 25 maio 

2012.  

O Globo Olimpíadas - Ciência a serviço do esporte, p. 6. 

  

Segundo o texto, atualmente, para um atleta ganhar uma 

medalha de ouro, ele deve 

 a) aliar talento e treinamento a outros recursos. 

 b) fiar-se basicamente nas habilidades individuais. 

 c) deixar os treinos de lado e se concentrar nos novos 

conceitos. 

 d) exigir do treinador um aprofundamento dos treinos de 

qualquer maneira. 

 e) aprimorar seu talento, entregando-se à prática 

desportiva integralmente. 



 

 

  

Questão 140: CESGRANRIO - Tec Adm 

(BNDES)/BNDES/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Ciência do esporte – sangue, suor e análises 

 

Na luta para melhorar a performance dos atletas […], o 
Comitê Olímpico Brasileiro tem, há dois anos, um 
departamento exclusivamente voltado para a Ciência do 
Esporte. De estudos sobre a fadiga à compra de materiais 
para atletas de ponta, a chave do êxito é uma só: o 
detalhamento personalizado das necessidades. 
 

Talento é fundamental. Suor e entrega, nem se fala. Mas o 

caminho para o ouro olímpico nos dias atuais passa por 

conceitos bem mais profundos. Sem distinção entre gênios 

da espécie e reles mortais, a máquina humana só atinge o 

máximo do potencial se suas características individuais 

forem minuciosamente estudadas. Num universo olímpico 

em que muitas vezes um milésimo de segundo pode 

separar glória e fracasso, entra em campo a Ciência do 

Esporte. Porque grandes campeões também são moldados 

através de análises laboratoriais, projetos acadêmicos e 

modernos programas de computador. 

 

A importância dos estudos científicos cresceu de tal 

forma que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) há dois anos 

criou um departamento exclusivamente dedicado ao tema. 

[...] 

 

— Nós trabalhamos para potencializar as chances de 

resultados. O que se define como Ciência do Esporte é na 

verdade uma quantidade ampla de informações que são 

trazidas para que técnico e atleta possam utilizá-las da 

melhor maneira possível. Mas o líder será sempre o 

treinador. Ele decide o que é melhor para o atleta — 

ressalta o responsável pela gerência de desenvolvimento e 

projetos especiais, que cuida da área de Ciência do 

Esporte no COB, Jorge Bichara. 

 

A gerência também abrange a coordenação médica do 

comitê. Segundo Bichara, a área de Ciência do Esporte 

está dividida em sete setores: fisiologia, bioquímica, 

nutrição, psicologia, meteorologia, treinamento esportivo 

e vídeo análise. 

  

Reposição individualizada 

  

Na prática, o atleta de alto rendimento pode dispor desde 

novos equipamentos, que o deixem em igualdade de 

condições de treino com seus principais concorrentes, até 

dados fisiológicos que indicam o tipo de reposição ideal a 

ser feita após a disputa. 

  

— No futebol feminino, já temos o perfil de desgaste de 

cada atleta e pudemos desenvolver técnicas individuais de 

recuperação. Algumas precisam beber mais água, outras 

precisam de isotônico — explica Sidney Cavalcante, 

supervisor de Ciência do Esporte do comitê. […] 

  

As Olimpíadas não são laboratório para testes. É preciso 

que todas as inovações, independentemente da 

modalidade, estejam testadas e catalogadas com 

antecedência. Bichara afirma que o trabalho da área de 

Ciências do Esporte nos Jogos pode ser resumida em um 

único conceito: 

  

— Recuperação. Essa é a palavra-chave. […] 

  

CUNHA, Ary; BERTOLDO, Sanny. Ciência do esporte – 

sangue, suor e análises. O Globo, Rio de Janeiro, 25 maio 

2012.  

O Globo Olimpíadas - Ciência a serviço do esporte, p. 6. 

  

A leitura do texto indica que a expressão o detalhamento 

personalizado das necessidades diz respeito ao fato de 

que 

 a) cada atleta precisa que uma só pessoa faça seu 

acompanhamento para evitar enganos. 

 b) cada atleta observe suas próprias necessidades e as 

detalhe para a comissão técnica. 

 c) as necessidades comuns a todos os atletas sejam 

verificadas pessoalmente por alguém. 

 d) as necessidades de cada atleta, identificadas em cada 

um deles, sejam analisadas cientificamente. 

 e) as necessidades de cada atleta deverão ser 

identificadas coletivamente. 

  

  

  

Questão 141: CESGRANRIO - Tec Adm 

(BNDES)/BNDES/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Ciência do esporte – sangue, suor e análises 

 

Na luta para melhorar a performance dos atletas […], o 
Comitê Olímpico Brasileiro tem, há dois anos, um 
departamento exclusivamente voltado para a Ciência do 
Esporte. De estudos sobre a fadiga à compra de materiais 
para atletas de ponta, a chave do êxito é uma só: o 
detalhamento personalizado das necessidades. 
 

Talento é fundamental. Suor e entrega, nem se fala. Mas o 

caminho para o ouro olímpico nos dias atuais passa por 

conceitos bem mais profundos. Sem distinção entre gênios 

da espécie e reles mortais, a máquina humana só atinge o 

máximo do potencial se suas características individuais 

forem minuciosamente estudadas. Num universo olímpico 

em que muitas vezes um milésimo de segundo pode 

separar glória e fracasso, entra em campo a Ciência do 

Esporte. Porque grandes campeões também são moldados 

através de análises laboratoriais, projetos acadêmicos e 

modernos programas de computador. 

 

A importância dos estudos científicos cresceu de tal 

forma que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) há dois anos 

criou um departamento exclusivamente dedicado ao tema. 

[...] 



 

 

 

— Nós trabalhamos para potencializar as chances de 

resultados. O que se define como Ciência do Esporte é na 

verdade uma quantidade ampla de informações que são 

trazidas para que técnico e atleta possam utilizá-las da 

melhor maneira possível. Mas o líder será sempre o 

treinador. Ele decide o que é melhor para o atleta — 

ressalta o responsável pela gerência de desenvolvimento e 

projetos especiais, que cuida da área de Ciência do 

Esporte no COB, Jorge Bichara. 

 

A gerência também abrange a coordenação médica do 

comitê. Segundo Bichara, a área de Ciência do Esporte 

está dividida em sete setores: fisiologia, bioquímica, 

nutrição, psicologia, meteorologia, treinamento esportivo 

e vídeo análise. 

  

Reposição individualizada 

  

Na prática, o atleta de alto rendimento pode dispor desde 

novos equipamentos, que o deixem em igualdade de 

condições de treino com seus principais concorrentes, até 

dados fisiológicos que indicam o tipo de reposição ideal a 

ser feita após a disputa. 

  

— No futebol feminino, já temos o perfil de desgaste de 

cada atleta e pudemos desenvolver técnicas individuais de 

recuperação. Algumas precisam beber mais água, outras 

precisam de isotônico — explica Sidney Cavalcante, 

supervisor de Ciência do Esporte do comitê. […] 

  

As Olimpíadas não são laboratório para testes. É preciso 

que todas as inovações, independentemente da 

modalidade, estejam testadas e catalogadas com 

antecedência. Bichara afirma que o trabalho da área de 

Ciências do Esporte nos Jogos pode ser resumida em um 

único conceito: 

  

— Recuperação. Essa é a palavra-chave. […] 

  

CUNHA, Ary; BERTOLDO, Sanny. Ciência do esporte – 

sangue, suor e análises. O Globo, Rio de Janeiro, 25 maio 

2012.  

O Globo Olimpíadas - Ciência a serviço do esporte, p. 6. 

  

Segundo o texto, o responsável pelos projetos especiais é 

o 

 a) COB 

 b) atleta 

 c) técnico 

 d) treinador 

 e) Sr. Bichara 

  

  

Questão 142: CESGRANRIO - PB 

(BNDES)/BNDES/Administração/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

Dialética da mudança 

  

Certamente porque não é fácil compreender certas 

questões, as pessoas tendem a aceitar algumas afirmações 

como verdades indiscutíveis e até mesmo a irritar-se 

quando alguém insiste em discuti-las. É natural que isso 

aconteça, quando mais não seja porque as certezas nos 

dão segurança e tranquilidade. Pô-las em questão equivale 

a tirar o chão de sob nossos pés. Não necessito dizer que, 

para mim, não há verdades indiscutíveis, embora acredite 

em determinados valores e princípios que me parecem 

consistentes. De fato, é muito difícil, senão impossível, 

viver sem nenhuma certeza, sem valor algum. 

  

No passado distante, quando os valores religiosos se 

impunham à quase totalidade das pessoas, poucos eram os 

que questionavam, mesmo porque, dependendo da ocasião, 

pagavam com a vida seu inconformismo. 

  

Com o desenvolvimento do pensamento objetivo e da 

ciência, aquelas certezas inquestionáveis passaram a 

segundo plano, dando lugar a um novo modo de lidar com as 

certezas e os valores. Questioná-los, reavaliá-los, negá-

los, propor mudanças às vezes radicais tornou-se 

frequente e inevitável, dando-se início a uma nova época 

da sociedade humana. Introduziram-se as ideias não só de 

evolução como de revolução. 

  

Naturalmente, essas mudanças não se deram do dia para a 

noite, nem tampouco se impuseram à maioria da sociedade. 

O que ocorreu de fato foi um processo difícil e 

conflituado em que, pouco a pouco, a visão inovadora veio 

ganhando terreno e, mais do que isso, conquistando 

posições estratégicas, o que tornou possível influir na 

formação de novas gerações, menos resistentes a visões 

questionadoras. 

  

A certa altura desse processo, os defensores das 

mudanças acreditavam-se senhores de novas verdades, 

mais consistentes porque eram fundadas no conhecimento 

objetivo das leis que governam o mundo material e social. 

Mas esse conhecimento era ainda precário e limitado. 

  

Inúmeras descobertas reafirmam a tese de que a 

mudança é inerente à realidade tanto material quanto 

espiritual, e que, portanto, o conceito de imutabilidade é 

destituído de fundamento. 

  

Ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros 

erros: o de achar que quem defende determinados valores 

estabelecidos está indiscutivelmente errado. Em outras 

palavras, bastaria apresentar-se como inovador para estar 

certo. Será isso verdade? Os fatos demonstram que tanto 

pode ser como não. 

  

Mas também pode estar errado quem defende os valores 

consagrados e aceitos. Só que, em muitos casos, não há 

alternativa senão defendê-los. E sabem por quê? Pela 

simples razão de que toda sociedade é, por definição, 



 

 

conservadora, uma vez que, sem princípios e valores 

estabelecidos, seria impossível o convívio social. Uma 

comunidade cujos princípios e normas mudassem a cada 

dia seria caótica e, por isso mesmo, inviável. 

  

Por outro lado, como a vida muda e a mudança é inerente à 

existência, impedir a mudança é impossível. Daí resulta 

que a sociedade termina por aceitar as mudanças, mas 

apenas aquelas que de algum modo atendem a suas 

necessidades e a fazem avançar. 

  
GULLAR, Ferreira. Dialética da mudança. Folha de São 
Paulo, 6 maio 2012, p. E10. 
  

De acordo com o Texto, a dialética da mudança é devida 

 a) à discrepância entre aqueles que rejeitam os avanços 

da ciência e aqueles que preferem aceitar verdades 

indiscutíveis. 

 b) à oposição baseada unicamente na experiência e na 

observação, sem levar em consideração qualquer 

metodologia científica. 

 c) à polêmica entre o reconhecimento dos valores 

inovadores e a presença de outros, consagrados, que 

garantem a vida em sociedade. 

 d) ao caráter contraditório da atitude daqueles que se 

limitam a conhecimentos fundamentados em valores 

consagrados. 

 e) ao conflito originado pela supremacia dos princípios 

teóricos, de um lado, e pela crença nos fenômenos 

práticos, de outro. 

  

Questão 143: CESGRANRIO - PB 

(BNDES)/BNDES/Administração/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

Dialética da mudança 

  

Certamente porque não é fácil compreender certas 

questões, as pessoas tendem a aceitar algumas afirmações 

como verdades indiscutíveis e até mesmo a irritar-se 

quando alguém insiste em discuti-las. É natural que isso 

aconteça, quando mais não seja porque as certezas nos 

dão segurança e tranquilidade. Pô-las em questão equivale 

a tirar o chão de sob nossos pés. Não necessito dizer que, 

para mim, não há verdades indiscutíveis, embora acredite 

em determinados valores e princípios que me parecem 

consistentes. De fato, é muito difícil, senão impossível, 

viver sem nenhuma certeza, sem valor algum. 

  

No passado distante, quando os valores religiosos se 

impunham à quase totalidade das pessoas, poucos eram os 

que questionavam, mesmo porque, dependendo da ocasião, 

pagavam com a vida seu inconformismo. 

  

Com o desenvolvimento do pensamento objetivo e da 

ciência, aquelas certezas inquestionáveis passaram a 

segundo plano, dando lugar a um novo modo de lidar com as 

certezas e os valores. Questioná-los, reavaliá-los, negá-

los, propor mudanças às vezes radicais tornou-se 

frequente e inevitável, dando-se início a uma nova época 

da sociedade humana. Introduziram-se as ideias não só de 

evolução como de revolução. 

  

Naturalmente, essas mudanças não se deram do dia para a 

noite, nem tampouco se impuseram à maioria da sociedade. 

O que ocorreu de fato foi um processo difícil e 

conflituado em que, pouco a pouco, a visão inovadora veio 

ganhando terreno e, mais do que isso, conquistando 

posições estratégicas, o que tornou possível influir na 

formação de novas gerações, menos resistentes a visões 

questionadoras. 

  

A certa altura desse processo, os defensores das 

mudanças acreditavam-se senhores de novas verdades, 

mais consistentes porque eram fundadas no conhecimento 

objetivo das leis que governam o mundo material e social. 

Mas esse conhecimento era ainda precário e limitado. 

  

Inúmeras descobertas reafirmam a tese de que a 

mudança é inerente à realidade tanto material quanto 

espiritual, e que, portanto, o conceito de imutabilidade é 

destituído de fundamento. 

  

Ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros 

erros: o de achar que quem defende determinados valores 

estabelecidos está indiscutivelmente errado. Em outras 

palavras, bastaria apresentar-se como inovador para estar 

certo. Será isso verdade? Os fatos demonstram que tanto 

pode ser como não. 

  

Mas também pode estar errado quem defende os valores 

consagrados e aceitos. Só que, em muitos casos, não há 

alternativa senão defendê-los. E sabem por quê? Pela 

simples razão de que toda sociedade é, por definição, 

conservadora, uma vez que, sem princípios e valores 

estabelecidos, seria impossível o convívio social. Uma 

comunidade cujos princípios e normas mudassem a cada 

dia seria caótica e, por isso mesmo, inviável. 

  

Por outro lado, como a vida muda e a mudança é inerente à 

existência, impedir a mudança é impossível. Daí resulta 

que a sociedade termina por aceitar as mudanças, mas 

apenas aquelas que de algum modo atendem a suas 

necessidades e a fazem avançar. 

  
GULLAR, Ferreira. Dialética da mudança. Folha de São 
Paulo, 6 maio 2012, p. E10. 
  

Ao defender a tese de que a mudança é inerente à 

realidade, o Texto apresenta como contra-argumento a 

ideia de que 

 a) as certezas oferecem segurança e tranquilidade para a 

vida em sociedade. 

 b) as descobertas científicas não ocorreriam sem a 

discussão sobre a imutabilidade. 

 c) as verdades constituiriam uma forma de evolução de 

toda a humanidade. 



 

 

 d) os partidários de ideologias conservadoras impediriam 

o avanço da sociedade. 

 e) os valores consagrados não deveriam ser aceitos pela 

sociedade atual. 

  

Questão 144: CESGRANRIO - PB 

(BNDES)/BNDES/Administração/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

Dialética da mudança 

  

Certamente porque não é fácil compreender certas 

questões, as pessoas tendem a aceitar algumas afirmações 

como verdades indiscutíveis e até mesmo a irritar-se 

quando alguém insiste em discuti-las. É natural que isso 

aconteça, quando mais não seja porque as certezas nos 

dão segurança e tranquilidade. Pô-las em questão equivale 

a tirar o chão de sob nossos pés. Não necessito dizer que, 

para mim, não há verdades indiscutíveis, embora acredite 

em determinados valores e princípios que me parecem 

consistentes. De fato, é muito difícil, senão impossível, 

viver sem nenhuma certeza, sem valor algum. 

  

No passado distante, quando os valores religiosos se 

impunham à quase totalidade das pessoas, poucos eram os 

que questionavam, mesmo porque, dependendo da ocasião, 

pagavam com a vida seu inconformismo. 

  

Com o desenvolvimento do pensamento objetivo e da 

ciência, aquelas certezas inquestionáveis passaram a 

segundo plano, dando lugar a um novo modo de lidar com as 

certezas e os valores. Questioná-los, reavaliá-los, negá-

los, propor mudanças às vezes radicais tornou-se 

frequente e inevitável, dando-se início a uma nova época 

da sociedade humana. Introduziram-se as ideias não só de 

evolução como de revolução. 

  

Naturalmente, essas mudanças não se deram do dia para a 

noite, nem tampouco se impuseram à maioria da sociedade. 

O que ocorreu de fato foi um processo difícil e 

conflituado em que, pouco a pouco, a visão inovadora veio 

ganhando terreno e, mais do que isso, conquistando 

posições estratégicas, o que tornou possível influir na 

formação de novas gerações, menos resistentes a visões 

questionadoras. 

  

A certa altura desse processo, os defensores das 

mudanças acreditavam-se senhores de novas verdades, 

mais consistentes porque eram fundadas no conhecimento 

objetivo das leis que governam o mundo material e social. 

Mas esse conhecimento era ainda precário e limitado. 

  

Inúmeras descobertas reafirmam a tese de que a 

mudança é inerente à realidade tanto material quanto 

espiritual, e que, portanto, o conceito de imutabilidade é 

destituído de fundamento. 

  

Ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros 

erros: o de achar que quem defende determinados valores 

estabelecidos está indiscutivelmente errado. Em outras 

palavras, bastaria apresentar-se como inovador para estar 

certo. Será isso verdade? Os fatos demonstram que tanto 

pode ser como não. 

  

Mas também pode estar errado quem defende os valores 

consagrados e aceitos. Só que, em muitos casos, não há 

alternativa senão defendê-los. E sabem por quê? Pela 

simples razão de que toda sociedade é, por definição, 

conservadora, uma vez que, sem princípios e valores 

estabelecidos, seria impossível o convívio social. Uma 

comunidade cujos princípios e normas mudassem a cada 

dia seria caótica e, por isso mesmo, inviável. 

  

Por outro lado, como a vida muda e a mudança é inerente à 

existência, impedir a mudança é impossível. Daí resulta 

que a sociedade termina por aceitar as mudanças, mas 

apenas aquelas que de algum modo atendem a suas 

necessidades e a fazem avançar. 

  
GULLAR, Ferreira. Dialética da mudança. Folha de São 
Paulo, 6 maio 2012, p. E10. 
  

A expressão por outro lado, no início do último parágrafo 

do Texto I, estabelece uma relação de contraste entre as 

seguintes ideias: 

 a) a vida muda permanentemente apesar das forças 

conservadoras / a mudança é inerente à existência 

humana, que deve aceitá-la sem contestação. 

 b) a sociedade é, por definição, conservadora para 

manter o convívio social / a sociedade acaba por aceitar 

as mudanças que atendem a suas necessidades. 

 c) quem defende valores consagrados e aceitos pode 

estar errado / o conceito de imutabilidade é destituído de 

fundamento. 

 d) uma comunidade deve mudar a cada dia seus princípios 

e normas / impedir a mudança é impossível, porque ela é 

inerente à existência. 

 e) uma comunidade que muda a cada dia seria caótica e 

inviável / a sociedade deve impedir as mudanças 

desnecessárias à sua sobrevivência. 

  

Questão 145: CESGRANRIO - PB 

(BNDES)/BNDES/Administração/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

Cidade: desejo e rejeição 

  

A cidade da modernidade se configurou a partir da 

Revolução Industrial e se tornou complexa pelo tamanho 

territorial e demográfico, antes jamais alcançado, e pelas 

exigências de infraestrutura e de serviços públicos. No 

início do século XX, se generalizou a ideia da cidade como 

instância pública. Até então, esta seria uma construção 

que resultava de interesses específicos, de setores ou 

estratos sociais. 

  



 

 

A mudança do milênio vê, contraditoriamente, a expansão 

de modelos urbanísticos e a ocupação territorial que se 

opõem à “condição urbana” – de certo modo fazendo 

retornar a cidade à instância privada. Tal ambiguidade 

estabelece um patamar para o debate sobre os rumos da 

cidade. 

  

O sistema urbano brasileiro estava em processo de 

consolidação como instância pública, quando, a partir dos 

anos 1960, sofre inflexão importante. Razões externas ao 

urbanismo influenciam no redesenho de nossas cidades. 

  

A opção pelo transporte urbano no modo rodoviário, em 

detrimento do transporte sobre trilhos, então 

estruturador das principais cidades, é uma delas. 

  

Outros elementos adentram o cenário brasileiro nas 

últimas décadas e dispõem a cidade como instância 

privada: os condomínios fechados e os shopping centers. 

Ambos associados ao automóvel, exaltam a segmentação 

de funções urbanas. A multiplicidade e a variedade, 

valores do urbano, ali não são consideradas. O importante 

para os promotores imobiliários e para os que aderem a 

tais propostas é a sensação de que o modelo é algo à parte 

do conjunto. Há uma explícita “rejeição à cidade”. 

  

Além disso, com o crescimento demográfico e a expansão 

do sistema urbano, as áreas informais adquirem relevo e, 

em alguns casos, passam a compor a maior parte das 

cidades. Isto é, enquanto por um século e meio se concebe 

e se desenvolve a ideia da cidade como instância pública, 

uma parte maiúscula dessa mesma cidade é construída em 

esforço individual como instância privada. 

  
MAGALHÃES, Sérgio Ferraz. Cidade: desejo e rejeição. 
Revista Ciência Hoje. Rio de Janeiro: ICH. n. 290, mar. 
2012, p. 75. 
  

Ao analisar as etapas do desenvolvimento do conceito de 

cidade no Texto, o autor conclui que 

 a) o crescimento da ocupação informal do solo tem 

fortalecido o caráter privado das cidades brasileiras. 

 b) o modelo de cidade como instância pública está 

ultrapassado mundialmente desde o início do século 

passado. 

 c) o sistema de transporte urbano pautado no 

deslocamento sobre trilhos favorece a segmentação das 

funções urbanas. 

 d) os condomínios e os shopping centers são marcas da 

modernidade nas cidades brasileiras como instâncias 

públicas. 

 e) as exigências de infraestrutura e de serviços públicos 

inviabilizam a cidade como instância pública no novo 

milênio. 

  

Questão 146: CESGRANRIO - PB 

(BNDES)/BNDES/Administração/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

Cidade: desejo e rejeição 

  

A cidade da modernidade se configurou a partir da 

Revolução Industrial e se tornou complexa pelo tamanho 

territorial e demográfico, antes jamais alcançado, e pelas 

exigências de infraestrutura e de serviços públicos. No 

início do século XX, se generalizou a ideia da cidade como 

instância pública. Até então, esta seria uma construção 

que resultava de interesses específicos, de setores ou 

estratos sociais. 

  

A mudança do milênio vê, contraditoriamente, a expansão 

de modelos urbanísticos e a ocupação territorial que se 

opõem à “condição urbana” – de certo modo fazendo 

retornar a cidade à instância privada. Tal ambiguidade 

estabelece um patamar para o debate sobre os rumos da 

cidade. 

  

O sistema urbano brasileiro estava em processo de 

consolidação como instância pública, quando, a partir dos 

anos 1960, sofre inflexão importante. Razões externas ao 

urbanismo influenciam no redesenho de nossas cidades. 

  

A opção pelo transporte urbano no modo rodoviário, em 

detrimento do transporte sobre trilhos, então 

estruturador das principais cidades, é uma delas. 

  

Outros elementos adentram o cenário brasileiro nas 

últimas décadas e dispõem a cidade como instância 

privada: os condomínios fechados e os shopping centers. 

Ambos associados ao automóvel, exaltam a segmentação 

de funções urbanas. A multiplicidade e a variedade, 

valores do urbano, ali não são consideradas. O importante 

para os promotores imobiliários e para os que aderem a 

tais propostas é a sensação de que o modelo é algo à parte 

do conjunto. Há uma explícita “rejeição à cidade”. 

  

Além disso, com o crescimento demográfico e a expansão 

do sistema urbano, as áreas informais adquirem relevo e, 

em alguns casos, passam a compor a maior parte das 

cidades. Isto é, enquanto por um século e meio se concebe 

e se desenvolve a ideia da cidade como instância pública, 

uma parte maiúscula dessa mesma cidade é construída em 

esforço individual como instância privada. 

  
MAGALHÃES, Sérgio Ferraz. Cidade: desejo e rejeição. 
Revista Ciência Hoje. Rio de Janeiro: ICH. n. 290, mar. 
2012, p. 75. 
  

No desenvolvimento do Texto, antes de abordar as 

transformações ocorridas nas cidades brasileiras na 

mudança do milênio, que as estão configurando como 

instâncias privadas, o autor afirma que 

 a) a sensação de ser algo à parte do conjunto é inerente à 

concepção dos shopping centers. 

 b) as áreas de ocupação informal passaram a ocupar a 

maior parte das cidades nos últimos anos. 

 c) o transporte urbano rodoviário se firma em detrimento 



 

 

do antigo transporte sobre trilhos. 

 d) o conceito de cidade como instância pública se 

configurou a partir do início do século passado. 

 e) os condomínios fechados acirram a fragmentação das 

funções urbanas nas cidades brasileiras. 

  

Questão 147: FGV - TecGes Admin 

(ALEMA)/ALEMA/Administrador/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Observe a charge a seguir. 

  

 

  

Com relação aos elementos componentes da charge, 

assinale a afirmativa incorreta. 

 a) O título dado a charge - A verdadeira história do 

Brasil - tem valor irônico. 

 b) A primeira fala do entrevistado indica que já ocorreu 

uma pergunta anteriormente. 

 c) A pergunta do entrevistador está ligada à afirmação 

contida na primeira fala do entrevistado. 

 d) Os óculos escuros e as condecorações na roupa do 

entrevistado montam o perfil de uma autoridade no 

regime militar. 

 e) A imagem do entrevistador em um ambiente de show 

indica a ridicularização de uma investigação séria. 

  

Questão 148: FGV - TecGes Admin 

(ALEMA)/ALEMA/Taquígrafo/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

"O bom escritor não mostra nenhum sinal de esforço: o 
que escreve é exatamente o que o momento exige!" 
(Nouailles) 

  

Assinale a alternativa cuja definição do termo "escrever 
bem" esteja de acordo com o pensamento acima. 

 a)  Escrever de forma gramaticamente correta. 

 b)  Escrever de forma adequada a situação. 

 c)  Escrever de forma culta e elaborada. 

 d)  Escrever de acordo com um plano rigoroso. 

 e)  Escrever segundo modelos de escritores clássicos. 

  

Questão 149: CESPE - AA (IBAMA)/IBAMA/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

  

Entre os fatores que contribuem para a perda de 

qualidade de vida estão as péssimas condições de 

habitação e transporte no espaço urbano, que atingem 

sobremaneira a população empobrecida. A urbanização 

irresponsável causada pelo processo de industrialização e 

pela ausência de reforma agrária faz com que o direito de 

moradia e o de locomoção, ainda que direitos originários 

de necessidades humanas básicas, expressos na 

Constituição, sejam sistematicamente ignorados, o que 

compromete o descanso, o bem-estar e a paz dos 

trabalhadores nas grandes cidades. Em vista disso, os 

trabalhadores não podem sequer recompor diariamente 

suas forças. 

  

Temos observado que os empregados dos postos de 

trabalho de pior remuneração são os que moram mais 

distantes dos locais de trabalho e cotidianamente saem 

de casa duas ou três horas antes da jornada, gastando o 

mesmo tempo para retornarem às suas casas. Causa-nos 

indignação constatar que esses empregados consomem o 

equivalente à metade do tempo remunerado (e mal 

remunerado) para o deslocamento de suas casas até o 

trabalho e em péssimas condições de transporte, sempre 

em pé nos ônibus superlotados, ou esperando em longas 

filas. Às vezes, ainda somos hipócritas, receitando para 

esses trabalhadores fórmulas para melhorarem de vida. 

Sugerimos que voltem a estudar para ocuparem postos 

mais qualificados e com melhor remuneração, mas, no 

fundo, sabemos que é impossível, para eles, dispor de 

tempo para cuidar da formação profissional perdida. Por 

outro lado, a classe média pode até se dar ao luxo de ter 

mais de um emprego, porque tem o seu próprio transporte, 

mesmo vivendo na ilusão de que, se trabalhar muito, 

poderá ganhar mais e acumular dinheiro, para, um dia, 

enfim, poder curtir a vida. Só que, para muitos, esse dia 

não chega; as doenças modernas chegam primeiro. 

  

Cabe aqui acrescentar outras necessidades humanas que 

têm sido sistematicamente relegadas a segundo plano. São 

elas os valores culturais, que incluem os saberes, as 

paisagens naturais, os costumes e as tradições populares. 

A urbanização acelerada em todo o mundo foi a 

responsável pela perda da qualidade de vida de muitos 

trabalhadores, apesar de aparentemente ter criado 

melhores condições de vida para parte da população. 

  
Delze dos Santos Laureano. O meio ambiente e o 

trabalho: a dignidade humana neste espaço. Internet: 
<www.ecodebate.com.br> (com adaptações). 
  

A respeito das ideias do texto, julgue o item a seguir. 

  

Infere-se do texto que as más condições de habitação e 

de transporte nas cidades contribuem para a deterioração 

do meio ambiente. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 150: FGV - AA (FBN)/FBN/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 1 

  

Biblioteca da infância 

  

Eu era pequena, me lembro, no Bigorrilho. Na mesma rua 

que hoje virou um grande corredor de corrida de carros 

cada vez mais vorazes de velocidade, a vida passava em 

outro ritmo. Nessa rua brincávamos com os vizinhos, 

corríamos e apertávamos campainhas. Primeiro veio a 

grande notícia, uma praça, onde era a caixa d’água do 

Bigorrilho, hoje pomposamente chamado de Reservatório 

Batel. E a grande novidade se alastrou pela rua… onde 



 

 

ficávamos sabendo de todas as notícias do bairro. 

Inaugurou uma biblioteca!!! 

 

Eu, já leitora voraz, assim como os carros nas ruas por 

velocidade, fiquei encantada! Éramos pobres, não 

viajávamos nas férias e, livros, eu só ganhava no Natal. 

Aquela pequena casinha que parecia antiga, amarelinha, 

ampliou meu mundo para além das ruas do Bigorrilho. 

  

Hora do Conto, aulas de flauta, de cerâmica, o curso de 

História da arte espanhola, El Greco… Ainda lembro 

exatamente do quebra‐cabeça com uma pintura de 

Arcimboldo. Foram tantas as referências, não só 

literárias, que me acompanharam a vida toda! 

  

Eu lia dois livros por dia, não podia perder tempo, eram 

muitos… Emprestava um de manhã, lia durante o almoço, 

em casa. À tarde devolvia e logo pegava outro para a 

noite… A minha velocidade era outra. Eu passava minhas 

férias inteiras lá! 

  

Cresci, frequentei outras Bibliotecas, a Pública do Paraná, 

principalmente, mas a Franco Giglio me acompanhou a vida 

toda. Ao visitar o Louvre, quando vi pela primeira vez uma 

tela de El Greco, aquele momento emocionante me 

remeteu diretamente à Roseli e suas aulas de arte. 

  

Quando tive meus filhos e tentei descobrir qual herança 

eu deixaria para eles, pensei: minha infância dentro 

daquela maravilhosa biblioteca. E criei a Bisbilhoteca, que 

é a minha leitura da Franco Giglio, minha homenagem à 

biblioteca que me trouxe tanta alegria. E não longe da 

original, no Bigorrilho, mesmo bairro onde nasci e cresci. 

 

E, para além da nostalgia de uma infância em meio aos 

livros e à cultura dentro da Franco Giglio, aquela 

biblioteca, assim como imagino que outras pela cidade, 

marcaram infâncias, proporcionaram outras leituras do 

mundo a muitos adultos que hoje produzem e transmitem 

essa paixão pelos livros a muitas outras crianças! 

  

Passo quase todos os dias em frente à Franco Giglio e 

observo o abandono. No início achei que era por causa das 

obras da rua, mas logo se vê que aquela casinha de sonhos, 

tombada, está jogada à própria sorte. Não temos mais 

Suzanas e Roselis, apaixonadas por livros, crianças e 

cultura… 

  

Temos pessoas que cumprem seu horário de trabalho. É 

certo que o mundo mudou e as crianças não andam mais 

sozinhas pelas ruas, que as pesquisas são feitas em casa, 

na internet. Mas a vocação de encontro e de lazer desses 

espaços públicos jamais deve ser perdida. As bibliotecas, 

Casas de Leitura como são chamadas hoje, devem ser 

abertas todos os dias, inclusive finais‐de‐semana, com uma 

programação atraente, trazendo crianças e suas famílias 

para desfrutarem do que jamais poderiam ter em casa: a 

convivência com o mundo da cultura e a convivência com 

outras pessoas. 

  

(Cláudia Serathiuk) 

  

O narrador do texto pode ser globalmente caracterizado 

como alguém que 

 a) contempla o passado com saudade de um mundo 

perdido. 

 b) observa a degradação da cultura no mundo moderno. 

 c) lamenta a perda de interesse de crianças e 

professores pela leitura. 

 d) critica a internet por ela ter produzido um estilo de 

vida egoísta. 

  

  

Questão 151: FGV - AA (FBN)/FBN/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 1 

  

Biblioteca da infância 

  

Eu era pequena, me lembro, no Bigorrilho. Na mesma rua 

que hoje virou um grande corredor de corrida de carros 

cada vez mais vorazes de velocidade, a vida passava em 

outro ritmo. Nessa rua brincávamos com os vizinhos, 

corríamos e apertávamos campainhas. Primeiro veio a 

grande notícia, uma praça, onde era a caixa d’água do 

Bigorrilho, hoje pomposamente chamado de Reservatório 

Batel. E a grande novidade se alastrou pela rua… onde 

ficávamos sabendo de todas as notícias do bairro. 

Inaugurou uma biblioteca!!! 

 

Eu, já leitora voraz, assim como os carros nas ruas por 

velocidade, fiquei encantada! Éramos pobres, não 

viajávamos nas férias e, livros, eu só ganhava no Natal. 

Aquela pequena casinha que parecia antiga, amarelinha, 

ampliou meu mundo para além das ruas do Bigorrilho. 

  

Hora do Conto, aulas de flauta, de cerâmica, o curso de 

História da arte espanhola, El Greco… Ainda lembro 

exatamente do quebra‐cabeça com uma pintura de 

Arcimboldo. Foram tantas as referências, não só 

literárias, que me acompanharam a vida toda! 

  

Eu lia dois livros por dia, não podia perder tempo, eram 

muitos… Emprestava um de manhã, lia durante o almoço, 

em casa. À tarde devolvia e logo pegava outro para a 

noite… A minha velocidade era outra. Eu passava minhas 

férias inteiras lá! 

  

Cresci, frequentei outras Bibliotecas, a Pública do Paraná, 

principalmente, mas a Franco Giglio me acompanhou a vida 

toda. Ao visitar o Louvre, quando vi pela primeira vez uma 

tela de El Greco, aquele momento emocionante me 

remeteu diretamente à Roseli e suas aulas de arte. 

  

Quando tive meus filhos e tentei descobrir qual herança 

eu deixaria para eles, pensei: minha infância dentro 

daquela maravilhosa biblioteca. E criei a Bisbilhoteca, que 

é a minha leitura da Franco Giglio, minha homenagem à 



 

 

biblioteca que me trouxe tanta alegria. E não longe da 

original, no Bigorrilho, mesmo bairro onde nasci e cresci. 

 

E, para além da nostalgia de uma infância em meio aos 

livros e à cultura dentro da Franco Giglio, aquela 

biblioteca, assim como imagino que outras pela cidade, 

marcaram infâncias, proporcionaram outras leituras do 

mundo a muitos adultos que hoje produzem e transmitem 

essa paixão pelos livros a muitas outras crianças! 

  

Passo quase todos os dias em frente à Franco Giglio e 

observo o abandono. No início achei que era por causa das 

obras da rua, mas logo se vê que aquela casinha de sonhos, 

tombada, está jogada à própria sorte. Não temos mais 

Suzanas e Roselis, apaixonadas por livros, crianças e 

cultura… 

  

Temos pessoas que cumprem seu horário de trabalho. É 

certo que o mundo mudou e as crianças não andam mais 

sozinhas pelas ruas, que as pesquisas são feitas em casa, 

na internet. Mas a vocação de encontro e de lazer desses 

espaços públicos jamais deve ser perdida. As bibliotecas, 

Casas de Leitura como são chamadas hoje, devem ser 

abertas todos os dias, inclusive finais‐de‐semana, com uma 

programação atraente, trazendo crianças e suas famílias 

para desfrutarem do que jamais poderiam ter em casa: a 

convivência com o mundo da cultura e a convivência com 

outras pessoas. 

  

(Cláudia Serathiuk) 

  

O texto pode ser dividido em etapas, que agrupam 

parágrafos. A caracterização incorreta de um segmento 

do texto é: 

 a) Parágrafos 1 a 4 – recordações da vida infantil. 

 b) Parágrafos 5 e 6 – passagem para a idade adulta. 

 c) Parágrafo 7 – reflexão sobre valores culturais. 

 d) Parágrafos 8 e 9 – volta ao passado infantil. 

  

Questão 152: FGV - AA (FBN)/FBN/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 1 

  

Biblioteca da infância 

  

Eu era pequena, me lembro, no Bigorrilho. Na mesma rua 

que hoje virou um grande corredor de corrida de carros 

cada vez mais vorazes de velocidade, a vida passava em 

outro ritmo. Nessa rua brincávamos com os vizinhos, 

corríamos e apertávamos campainhas. Primeiro veio a 

grande notícia, uma praça, onde era a caixa d’água do 

Bigorrilho, hoje pomposamente chamado de Reservatório 

Batel. E a grande novidade se alastrou pela rua… onde 

ficávamos sabendo de todas as notícias do bairro. 

Inaugurou uma biblioteca!!! 

 

Eu, já leitora voraz, assim como os carros nas ruas por 

velocidade, fiquei encantada! Éramos pobres, não 

viajávamos nas férias e, livros, eu só ganhava no Natal. 

Aquela pequena casinha que parecia antiga, amarelinha, 

ampliou meu mundo para além das ruas do Bigorrilho. 

  

Hora do Conto, aulas de flauta, de cerâmica, o curso de 

História da arte espanhola, El Greco… Ainda lembro 

exatamente do quebra‐cabeça com uma pintura de 

Arcimboldo. Foram tantas as referências, não só 

literárias, que me acompanharam a vida toda! 

  

Eu lia dois livros por dia, não podia perder tempo, eram 

muitos… Emprestava um de manhã, lia durante o almoço, 

em casa. À tarde devolvia e logo pegava outro para a 

noite… A minha velocidade era outra. Eu passava minhas 

férias inteiras lá! 

  

Cresci, frequentei outras Bibliotecas, a Pública do Paraná, 

principalmente, mas a Franco Giglio me acompanhou a vida 

toda. Ao visitar o Louvre, quando vi pela primeira vez uma 

tela de El Greco, aquele momento emocionante me 

remeteu diretamente à Roseli e suas aulas de arte. 

  

Quando tive meus filhos e tentei descobrir qual herança 

eu deixaria para eles, pensei: minha infância dentro 

daquela maravilhosa biblioteca. E criei a Bisbilhoteca, que 

é a minha leitura da Franco Giglio, minha homenagem à 

biblioteca que me trouxe tanta alegria. E não longe da 

original, no Bigorrilho, mesmo bairro onde nasci e cresci. 

 

E, para além da nostalgia de uma infância em meio aos 

livros e à cultura dentro da Franco Giglio, aquela 

biblioteca, assim como imagino que outras pela cidade, 

marcaram infâncias, proporcionaram outras leituras do 

mundo a muitos adultos que hoje produzem e transmitem 

essa paixão pelos livros a muitas outras crianças! 

  

Passo quase todos os dias em frente à Franco Giglio e 

observo o abandono. No início achei que era por causa das 

obras da rua, mas logo se vê que aquela casinha de sonhos, 

tombada, está jogada à própria sorte. Não temos mais 

Suzanas e Roselis, apaixonadas por livros, crianças e 

cultura… 

  

Temos pessoas que cumprem seu horário de trabalho. É 

certo que o mundo mudou e as crianças não andam mais 

sozinhas pelas ruas, que as pesquisas são feitas em casa, 

na internet. Mas a vocação de encontro e de lazer desses 

espaços públicos jamais deve ser perdida. As bibliotecas, 

Casas de Leitura como são chamadas hoje, devem ser 

abertas todos os dias, inclusive finais‐de‐semana, com uma 

programação atraente, trazendo crianças e suas famílias 

para desfrutarem do que jamais poderiam ter em casa: a 

convivência com o mundo da cultura e a convivência com 

outras pessoas. 

  

(Cláudia Serathiuk) 

  

A narradora critica, em várias passagens do texto, 

aspectos da vida moderna. Assinale a alternativa que 

mostra o segmento em que essa crítica ocorre. 



 

 

 a) “Na mesma rua que hoje virou um grande corredor de 

corrida de carros cada vez mais vorazes de velocidade, a 

vida passava em outro ritmo.” 

 b) “Nesta rua brincávamos com os vizinhos, corríamos e 

apertávamos campainhas.” 

 c) “Primeiro veio a grande notícia, uma praça, onde era a 

caixa d’água do Bigorrilho, hoje pomposamente chamado 

de Reservatório Batel.”  

 d) “E, para além da nostalgia de uma infância em meio aos 

livros e à cultura dentro da Franco Giglio, aquela 

biblioteca, assim como imagino que outras pela cidade, 

marcaram infâncias...” 

  

Questão 153: FGV - AA (FBN)/FBN/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 1 

  

Biblioteca da infância 

  

Eu era pequena, me lembro, no Bigorrilho. Na mesma rua 

que hoje virou um grande corredor de corrida de carros 

cada vez mais vorazes de velocidade, a vida passava em 

outro ritmo. Nessa rua brincávamos com os vizinhos, 

corríamos e apertávamos campainhas. Primeiro veio a 

grande notícia, uma praça, onde era a caixa d’água do 

Bigorrilho, hoje pomposamente chamado de Reservatório 

Batel. E a grande novidade se alastrou pela rua… onde 

ficávamos sabendo de todas as notícias do bairro. 

Inaugurou uma biblioteca!!! 

 

Eu, já leitora voraz, assim como os carros nas ruas por 

velocidade, fiquei encantada! Éramos pobres, não 

viajávamos nas férias e, livros, eu só ganhava no Natal. 

Aquela pequena casinha que parecia antiga, amarelinha, 

ampliou meu mundo para além das ruas do Bigorrilho. 

  

Hora do Conto, aulas de flauta, de cerâmica, o curso de 

História da arte espanhola, El Greco… Ainda lembro 

exatamente do quebra‐cabeça com uma pintura de 

Arcimboldo. Foram tantas as referências, não só 

literárias, que me acompanharam a vida toda! 

  

Eu lia dois livros por dia, não podia perder tempo, eram 

muitos… Emprestava um de manhã, lia durante o almoço, 

em casa. À tarde devolvia e logo pegava outro para a 

noite… A minha velocidade era outra. Eu passava minhas 

férias inteiras lá! 

  

Cresci, frequentei outras Bibliotecas, a Pública do Paraná, 

principalmente, mas a Franco Giglio me acompanhou a vida 

toda. Ao visitar o Louvre, quando vi pela primeira vez uma 

tela de El Greco, aquele momento emocionante me 

remeteu diretamente à Roseli e suas aulas de arte. 

  

Quando tive meus filhos e tentei descobrir qual herança 

eu deixaria para eles, pensei: minha infância dentro 

daquela maravilhosa biblioteca. E criei a Bisbilhoteca, que 

é a minha leitura da Franco Giglio, minha homenagem à 

biblioteca que me trouxe tanta alegria. E não longe da 

original, no Bigorrilho, mesmo bairro onde nasci e cresci. 

 

E, para além da nostalgia de uma infância em meio aos 

livros e à cultura dentro da Franco Giglio, aquela 

biblioteca, assim como imagino que outras pela cidade, 

marcaram infâncias, proporcionaram outras leituras do 

mundo a muitos adultos que hoje produzem e transmitem 

essa paixão pelos livros a muitas outras crianças! 

  

Passo quase todos os dias em frente à Franco Giglio e 

observo o abandono. No início achei que era por causa das 

obras da rua, mas logo se vê que aquela casinha de sonhos, 

tombada, está jogada à própria sorte. Não temos mais 

Suzanas e Roselis, apaixonadas por livros, crianças e 

cultura… 

  

Temos pessoas que cumprem seu horário de trabalho. É 

certo que o mundo mudou e as crianças não andam mais 

sozinhas pelas ruas, que as pesquisas são feitas em casa, 

na internet. Mas a vocação de encontro e de lazer desses 

espaços públicos jamais deve ser perdida. As bibliotecas, 

Casas de Leitura como são chamadas hoje, devem ser 

abertas todos os dias, inclusive finais‐de‐semana, com uma 

programação atraente, trazendo crianças e suas famílias 

para desfrutarem do que jamais poderiam ter em casa: a 

convivência com o mundo da cultura e a convivência com 

outras pessoas. 

  

(Cláudia Serathiuk) 

  

Os verbos de estado podem significar estado permanente, 

estado transitório, mudança de estado, aparência de 

estado e continuidade de estado. Assinale a alternativa 

em que o valor dado ao verbo sublinhado está incorreto. 

 a) “Na mesma rua que hoje virou um grande corredor de 

corrida de carros cada vez mais vorazes de velocidade,...” 

/ mudança de estado. 

 b) “Eu, já leitora voraz, assim como os carros nas ruas 

por velocidade, fiquei encantada!” / continuidade de 

estado. 

 c) “E criei a Bisbilhoteca, que é a minha leitura da Franco 

Giglio...” / estado permanente. 

 d) “Aquela pequena casinha que parecia antiga, 

amarelinha...” / aparência de estado. 

  

Questão 154: FGV - AA (FBN)/FBN/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 1 

  

Biblioteca da infância 

  

Eu era pequena, me lembro, no Bigorrilho. Na mesma rua 

que hoje virou um grande corredor de corrida de carros 

cada vez mais vorazes de velocidade, a vida passava em 

outro ritmo. Nessa rua brincávamos com os vizinhos, 

corríamos e apertávamos campainhas. Primeiro veio a 

grande notícia, uma praça, onde era a caixa d’água do 

Bigorrilho, hoje pomposamente chamado de Reservatório 

Batel. E a grande novidade se alastrou pela rua… onde 



 

 

ficávamos sabendo de todas as notícias do bairro. 

Inaugurou uma biblioteca!!! 

 

Eu, já leitora voraz, assim como os carros nas ruas por 

velocidade, fiquei encantada! Éramos pobres, não 

viajávamos nas férias e, livros, eu só ganhava no Natal. 

Aquela pequena casinha que parecia antiga, amarelinha, 

ampliou meu mundo para além das ruas do Bigorrilho. 

  

Hora do Conto, aulas de flauta, de cerâmica, o curso de 

História da arte espanhola, El Greco… Ainda lembro 

exatamente do quebra‐cabeça com uma pintura de 

Arcimboldo. Foram tantas as referências, não só 

literárias, que me acompanharam a vida toda! 

  

Eu lia dois livros por dia, não podia perder tempo, eram 

muitos… Emprestava um de manhã, lia durante o almoço, 

em casa. À tarde devolvia e logo pegava outro para a 

noite… A minha velocidade era outra. Eu passava minhas 

férias inteiras lá! 

  

Cresci, frequentei outras Bibliotecas, a Pública do Paraná, 

principalmente, mas a Franco Giglio me acompanhou a vida 

toda. Ao visitar o Louvre, quando vi pela primeira vez uma 

tela de El Greco, aquele momento emocionante me 

remeteu diretamente à Roseli e suas aulas de arte. 

  

Quando tive meus filhos e tentei descobrir qual herança 

eu deixaria para eles, pensei: minha infância dentro 

daquela maravilhosa biblioteca. E criei a Bisbilhoteca, que 

é a minha leitura da Franco Giglio, minha homenagem à 

biblioteca que me trouxe tanta alegria. E não longe da 

original, no Bigorrilho, mesmo bairro onde nasci e cresci. 

 

E, para além da nostalgia de uma infância em meio aos 

livros e à cultura dentro da Franco Giglio, aquela 

biblioteca, assim como imagino que outras pela cidade, 

marcaram infâncias, proporcionaram outras leituras do 

mundo a muitos adultos que hoje produzem e transmitem 

essa paixão pelos livros a muitas outras crianças! 

  

Passo quase todos os dias em frente à Franco Giglio e 

observo o abandono. No início achei que era por causa das 

obras da rua, mas logo se vê que aquela casinha de sonhos, 

tombada, está jogada à própria sorte. Não temos mais 

Suzanas e Roselis, apaixonadas por livros, crianças e 

cultura… 

  

Temos pessoas que cumprem seu horário de trabalho. É 

certo que o mundo mudou e as crianças não andam mais 

sozinhas pelas ruas, que as pesquisas são feitas em casa, 

na internet. Mas a vocação de encontro e de lazer desses 

espaços públicos jamais deve ser perdida. As bibliotecas, 

Casas de Leitura como são chamadas hoje, devem ser 

abertas todos os dias, inclusive finais‐de‐semana, com uma 

programação atraente, trazendo crianças e suas famílias 

para desfrutarem do que jamais poderiam ter em casa: a 

convivência com o mundo da cultura e a convivência com 

outras pessoas. 

  

(Cláudia Serathiuk) 

  

Uma biblioteca, como a citada no texto, tem funções 

variadas. Assinale a alternativa que indica a função mais 

importante para a autora do texto. 

 a) Preservar a cultura produzida por uma comunidade. 

 b) Permitir a leitura de livros de difícil acesso. 

 c) Possibilitar a convivência humana e cultural. 

 d) Promover o conhecimento de arte clássica. 

  

Questão 155: FGV - AD II (FBN)/FBN/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Os que podem ver mais alto 

  

Escrevi, há dias, sobre crítica, arte, cultura. 

  

Dizia, em meio a outras coisas, que sem crítica não se 

pode desenvolver um gosto, pois que ele é uma construção. 

Em outras palavras: ausente o espírito crítico, passa a 

valer tudo – inclusive as empulhações do nosso tempo, 

como a promoção da subliteratura, o horror musical, a 

infâmia generalizada na área das artes plásticas etc. E, 

dias depois, li um livro – “A literatura e os deuses” – que 

me iluminou particularmente sobre essas questões. 

  

A falta de crítica (portanto, de uma educação bem 

fundamentada) impede, entre outras coisas, uma clara 

visão da cultura e da arte. Ficamos meio cegos, incapazes 

de perceber seja o que for acima da mediocridade. E aqui 

entra o livro a que me referi, abordando episódio contado 

por Apolônio de Rodes sobre os argonautas. 

  
Então eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta 
chamada Tinis, ao alvorecer. Estenderam‐se na praia para 
descansar – e eis que surge o deus Apolo: “Áureos cachos 
flutuavam, enquanto avançava; na mão esquerda segurava 
um arco de prata, às costas levava uma aljava; e, sob os 
seus pés, toda a ilha fremia, e as ondas se agigantavam na 
praia.” Quando o deus se vai, voando sobre o oceano, os 
heróis, por sugestão de Orfeu, consagram‐lhe a ilha e 
oferecem‐lhe um sacrifício. 
  

Comenta o autor do livro: “Todos têm a mesma visão, 

todos sentem idêntico terror, todos colaboram na 

construção do santuário. Mas o que ocorre se não existem 

argonautas, se não existem mais testemunhas de tal 

experiência?” 

  

Os heróis puderam ver Apolo porque tinham seus espíritos 

preparados para o que está além do terrestre e imediato. 

Apolo é o patrono das artes, o deus da inspiração, entre 

outras coisas. Em terra de gente que lê sem ler, que ouve 

sem ouvir, que vê sem ver, ele costuma permanecer 

invisível. Como no Brasil, cujos gestores e políticos 

promovem apenas o entretenimento vazio, relegando ao 

ostracismo a Educação e as Artes – temerosos de que o 

eleitor venha a ser um dia capaz de olhares altos e lúcidos 

como os dos argonautas... 



 

 

  
(Ruy Espinheira Filho. Adaptado) 
 

A menção de um livro no primeiro parágrafo do texto tem 

a função textual de 

 a) fazer propaganda de um livro a fim de que aumente sua 

venda. 

 b) demonstrar a preocupação científica do autor do texto 

da prova. 

 c) indicar a fonte de onde foi retirado o texto citado a 

seguir. 

 d) comprovar um pensamento anteriormente expresso. 

  

Questão 156: FGV - AD II (FBN)/FBN/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Os que podem ver mais alto 

  

Escrevi, há dias, sobre crítica, arte, cultura. 

  

Dizia, em meio a outras coisas, que sem crítica não se 

pode desenvolver um gosto, pois que ele é uma construção. 

Em outras palavras: ausente o espírito crítico, passa a 

valer tudo – inclusive as empulhações do nosso tempo, 

como a promoção da subliteratura, o horror musical, a 

infâmia generalizada na área das artes plásticas etc. E, 

dias depois, li um livro – “A literatura e os deuses” – que 

me iluminou particularmente sobre essas questões. 

  

A falta de crítica (portanto, de uma educação bem 

fundamentada) impede, entre outras coisas, uma clara 

visão da cultura e da arte. Ficamos meio cegos, incapazes 

de perceber seja o que for acima da mediocridade. E aqui 

entra o livro a que me referi, abordando episódio contado 

por Apolônio de Rodes sobre os argonautas. 

  
Então eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta 
chamada Tinis, ao alvorecer. Estenderam‐se na praia para 
descansar – e eis que surge o deus Apolo: “Áureos cachos 
flutuavam, enquanto avançava; na mão esquerda segurava 
um arco de prata, às costas levava uma aljava; e, sob os 
seus pés, toda a ilha fremia, e as ondas se agigantavam na 
praia.” Quando o deus se vai, voando sobre o oceano, os 
heróis, por sugestão de Orfeu, consagram‐lhe a ilha e 
oferecem‐lhe um sacrifício. 
  

Comenta o autor do livro: “Todos têm a mesma visão, 

todos sentem idêntico terror, todos colaboram na 

construção do santuário. Mas o que ocorre se não existem 

argonautas, se não existem mais testemunhas de tal 

experiência?” 

  

Os heróis puderam ver Apolo porque tinham seus espíritos 

preparados para o que está além do terrestre e imediato. 

Apolo é o patrono das artes, o deus da inspiração, entre 

outras coisas. Em terra de gente que lê sem ler, que ouve 

sem ouvir, que vê sem ver, ele costuma permanecer 

invisível. Como no Brasil, cujos gestores e políticos 

promovem apenas o entretenimento vazio, relegando ao 

ostracismo a Educação e as Artes – temerosos de que o 

eleitor venha a ser um dia capaz de olhares altos e lúcidos 

como os dos argonautas... 

  
(Ruy Espinheira Filho. Adaptado) 
  

Atualizando o título do texto, podemos ver que os que 

“podem ver mais alto” são 

 a) os cidadãos com consciência política. 

 b) os antigos heróis gregos da mitologia. 

 c) os assíduos leitores de livros. 

 d) os críticos de arte e cultura. 

  

Questão 157: FGV - AD II (FBN)/FBN/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Os que podem ver mais alto 

  

Escrevi, há dias, sobre crítica, arte, cultura. 

  

Dizia, em meio a outras coisas, que sem crítica não se 

pode desenvolver um gosto, pois que ele é uma construção. 

Em outras palavras: ausente o espírito crítico, passa a 

valer tudo – inclusive as empulhações do nosso tempo, 

como a promoção da subliteratura, o horror musical, a 

infâmia generalizada na área das artes plásticas etc. E, 

dias depois, li um livro – “A literatura e os deuses” – que 

me iluminou particularmente sobre essas questões. 

  

A falta de crítica (portanto, de uma educação bem 

fundamentada) impede, entre outras coisas, uma clara 

visão da cultura e da arte. Ficamos meio cegos, incapazes 

de perceber seja o que for acima da mediocridade. E aqui 

entra o livro a que me referi, abordando episódio contado 

por Apolônio de Rodes sobre os argonautas. 

  
Então eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta 
chamada Tinis, ao alvorecer. Estenderam‐se na praia para 
descansar – e eis que surge o deus Apolo: “Áureos cachos 
flutuavam, enquanto avançava; na mão esquerda segurava 
um arco de prata, às costas levava uma aljava; e, sob os 
seus pés, toda a ilha fremia, e as ondas se agigantavam na 
praia.” Quando o deus se vai, voando sobre o oceano, os 
heróis, por sugestão de Orfeu, consagram‐lhe a ilha e 
oferecem‐lhe um sacrifício. 
  

Comenta o autor do livro: “Todos têm a mesma visão, 

todos sentem idêntico terror, todos colaboram na 

construção do santuário. Mas o que ocorre se não existem 

argonautas, se não existem mais testemunhas de tal 

experiência?” 

  

Os heróis puderam ver Apolo porque tinham seus espíritos 

preparados para o que está além do terrestre e imediato. 

Apolo é o patrono das artes, o deus da inspiração, entre 

outras coisas. Em terra de gente que lê sem ler, que ouve 

sem ouvir, que vê sem ver, ele costuma permanecer 

invisível. Como no Brasil, cujos gestores e políticos 

promovem apenas o entretenimento vazio, relegando ao 

ostracismo a Educação e as Artes – temerosos de que o 

eleitor venha a ser um dia capaz de olhares altos e lúcidos 



 

 

como os dos argonautas... 

  
(Ruy Espinheira Filho. Adaptado) 
  

O texto tem, principalmente, a finalidade de 

 a) valorizar a arte como veículo de ascensão social. 

 b) criticar as autoridades por seu desprezo pela 

educação verdadeira. 

 c) alertar políticos e autoridades sobre a empulhação da 

modernidade. 

 d) elogiar os povos bastante desenvolvidos em 

conhecimentos culturais. 

  

Questão 158: FGV - AD II (FBN)/FBN/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Os que podem ver mais alto 

  

Escrevi, há dias, sobre crítica, arte, cultura. 

  

Dizia, em meio a outras coisas, que sem crítica não se 

pode desenvolver um gosto, pois que ele é uma construção. 

Em outras palavras: ausente o espírito crítico, passa a 

valer tudo – inclusive as empulhações do nosso tempo, 

como a promoção da subliteratura, o horror musical, a 

infâmia generalizada na área das artes plásticas etc. E, 

dias depois, li um livro – “A literatura e os deuses” – que 

me iluminou particularmente sobre essas questões. 

  

A falta de crítica (portanto, de uma educação bem 

fundamentada) impede, entre outras coisas, uma clara 

visão da cultura e da arte. Ficamos meio cegos, incapazes 

de perceber seja o que for acima da mediocridade. E aqui 

entra o livro a que me referi, abordando episódio contado 

por Apolônio de Rodes sobre os argonautas. 

  
Então eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta 
chamada Tinis, ao alvorecer. Estenderam‐se na praia para 
descansar – e eis que surge o deus Apolo: “Áureos cachos 
flutuavam, enquanto avançava; na mão esquerda segurava 
um arco de prata, às costas levava uma aljava; e, sob os 
seus pés, toda a ilha fremia, e as ondas se agigantavam na 
praia.” Quando o deus se vai, voando sobre o oceano, os 
heróis, por sugestão de Orfeu, consagram‐lhe a ilha e 
oferecem‐lhe um sacrifício. 
  

Comenta o autor do livro: “Todos têm a mesma visão, 

todos sentem idêntico terror, todos colaboram na 

construção do santuário. Mas o que ocorre se não existem 

argonautas, se não existem mais testemunhas de tal 

experiência?” 

  

Os heróis puderam ver Apolo porque tinham seus espíritos 

preparados para o que está além do terrestre e imediato. 

Apolo é o patrono das artes, o deus da inspiração, entre 

outras coisas. Em terra de gente que lê sem ler, que ouve 

sem ouvir, que vê sem ver, ele costuma permanecer 

invisível. Como no Brasil, cujos gestores e políticos 

promovem apenas o entretenimento vazio, relegando ao 

ostracismo a Educação e as Artes – temerosos de que o 

eleitor venha a ser um dia capaz de olhares altos e lúcidos 

como os dos argonautas... 

  
(Ruy Espinheira Filho. Adaptado) 
  

Segundo o final do texto, a falta de cultura do povo 

brasileiro 

 a) ocorre como consequência das dificuldades 

econômicas. 

 b) é fruto de uma política perversa dos governantes. 

 c) decorre da falta de preparo das autoridades 

educacionais. 

 d) acontece em função da própria ignorância de nosso 

povo. 

  

Questão 159: FGV - AD II (FBN)/FBN/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Os que podem ver mais alto 

  

Escrevi, há dias, sobre crítica, arte, cultura. 

  

Dizia, em meio a outras coisas, que sem crítica não se 

pode desenvolver um gosto, pois que ele é uma construção. 

Em outras palavras: ausente o espírito crítico, passa a 

valer tudo – inclusive as empulhações do nosso tempo, 

como a promoção da subliteratura, o horror musical, a 

infâmia generalizada na área das artes plásticas etc. E, 

dias depois, li um livro – “A literatura e os deuses” – que 

me iluminou particularmente sobre essas questões. 

  

A falta de crítica (portanto, de uma educação bem 

fundamentada) impede, entre outras coisas, uma clara 

visão da cultura e da arte. Ficamos meio cegos, incapazes 

de perceber seja o que for acima da mediocridade. E aqui 

entra o livro a que me referi, abordando episódio contado 

por Apolônio de Rodes sobre os argonautas. 

  
Então eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta 
chamada Tinis, ao alvorecer. Estenderam‐se na praia para 
descansar – e eis que surge o deus Apolo: “Áureos cachos 
flutuavam, enquanto avançava; na mão esquerda segurava 
um arco de prata, às costas levava uma aljava; e, sob os 
seus pés, toda a ilha fremia, e as ondas se agigantavam na 
praia.” Quando o deus se vai, voando sobre o oceano, os 
heróis, por sugestão de Orfeu, consagram‐lhe a ilha e 
oferecem‐lhe um sacrifício. 
  

Comenta o autor do livro: “Todos têm a mesma visão, 

todos sentem idêntico terror, todos colaboram na 

construção do santuário. Mas o que ocorre se não existem 

argonautas, se não existem mais testemunhas de tal 

experiência?” 

  

Os heróis puderam ver Apolo porque tinham seus espíritos 

preparados para o que está além do terrestre e imediato. 

Apolo é o patrono das artes, o deus da inspiração, entre 

outras coisas. Em terra de gente que lê sem ler, que ouve 

sem ouvir, que vê sem ver, ele costuma permanecer 

invisível. Como no Brasil, cujos gestores e políticos 



 

 

promovem apenas o entretenimento vazio, relegando ao 

ostracismo a Educação e as Artes – temerosos de que o 

eleitor venha a ser um dia capaz de olhares altos e lúcidos 

como os dos argonautas... 

  
(Ruy Espinheira Filho. Adaptado) 
  
“Comenta o autor do livro: ‘Todos têm a mesma visão, 
todos sentem idêntico terror, todos colaboram na 
construção do santuário. Mas o que ocorre se não existem 
argonautas, se não existem mais testemunhas de tal 
experiência?’” 
  

Com relação à pergunta formulada no fragmento acima, é 

correto afirmar que 

 a) ela não é respondida no texto. 

 b) ela é respondida pelo próprio autor da pergunta. 

 c) ela é respondida pelo autor do texto. 

 d) ela não possui resposta possível. 

  

Questão 160: FGV - AA (FBN)/FBN/"Sem Área"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 1 

  

Biblioteca da infância 

  

Eu era pequena, me lembro, no Bigorrilho. Na mesma rua 

que hoje virou um grande corredor de corrida de carros 

cada vez mais vorazes de velocidade, a vida passava em 

outro ritmo. Nessa rua brincávamos com os vizinhos, 

corríamos e apertávamos campainhas. Primeiro veio a 

grande notícia, uma praça, onde era a caixa d’água do 

Bigorrilho, hoje pomposamente chamado de Reservatório 

Batel. E a grande novidade se alastrou pela rua… onde 

ficávamos sabendo de todas as notícias do bairro. 

Inaugurou uma biblioteca!!! 

 

Eu, já leitora voraz, assim como os carros nas ruas por 

velocidade, fiquei encantada! Éramos pobres, não 

viajávamos nas férias e, livros, eu só ganhava no Natal. 

Aquela pequena casinha que parecia antiga, amarelinha, 

ampliou meu mundo para além das ruas do Bigorrilho. 

  

Hora do Conto, aulas de flauta, de cerâmica, o curso de 

História da arte espanhola, El Greco… Ainda lembro 

exatamente do quebra‐cabeça com uma pintura de 

Arcimboldo. Foram tantas as referências, não só 

literárias, que me acompanharam a vida toda! 

  

Eu lia dois livros por dia, não podia perder tempo, eram 

muitos… Emprestava um de manhã, lia durante o almoço, 

em casa. À tarde devolvia e logo pegava outro para a 

noite… A minha velocidade era outra. Eu passava minhas 

férias inteiras lá! 

  

Cresci, frequentei outras Bibliotecas, a Pública do Paraná, 

principalmente, mas a Franco Giglio me acompanhou a vida 

toda. Ao visitar o Louvre, quando vi pela primeira vez uma 

tela de El Greco, aquele momento emocionante me 

remeteu diretamente à Roseli e suas aulas de arte. 

  

Quando tive meus filhos e tentei descobrir qual herança 

eu deixaria para eles, pensei: minha infância dentro 

daquela maravilhosa biblioteca. E criei a Bisbilhoteca, que 

é a minha leitura da Franco Giglio, minha homenagem à 

biblioteca que me trouxe tanta alegria. E não longe da 

original, no Bigorrilho, mesmo bairro onde nasci e cresci. 

 

E, para além da nostalgia de uma infância em meio aos 

livros e à cultura dentro da Franco Giglio, aquela 

biblioteca, assim como imagino que outras pela cidade, 

marcaram infâncias, proporcionaram outras leituras do 

mundo a muitos adultos que hoje produzem e transmitem 

essa paixão pelos livros a muitas outras crianças! 

  

Passo quase todos os dias em frente à Franco Giglio e 

observo o abandono. No início achei que era por causa das 

obras da rua, mas logo se vê que aquela casinha de sonhos, 

tombada, está jogada à própria sorte. Não temos mais 

Suzanas e Roselis, apaixonadas por livros, crianças e 

cultura… 

  

Temos pessoas que cumprem seu horário de trabalho. É 

certo que o mundo mudou e as crianças não andam mais 

sozinhas pelas ruas, que as pesquisas são feitas em casa, 

na internet. Mas a vocação de encontro e de lazer desses 

espaços públicos jamais deve ser perdida. As bibliotecas, 

Casas de Leitura como são chamadas hoje, devem ser 

abertas todos os dias, inclusive finais‐de‐semana, com uma 

programação atraente, trazendo crianças e suas famílias 

para desfrutarem do que jamais poderiam ter em casa: a 

convivência com o mundo da cultura e a convivência com 

outras pessoas. 

  

(Cláudia Serathiuk) 

  

“Temos pessoas que cumprem seu horário de trabalho”. 

  

Essa frase inicial do último parágrafo do texto mostra 

 a) uma crítica aos funcionários públicos que só chegam 

atrasados. 

 b) um elogio aos bibliotecários que se dedicam à difusão 

da cultura. 

 c) uma ironia referente aos funcionários que não mostram 

amor pelo trabalho. 

 d) uma advertência às autoridades para que aumentem a 

fiscalização sobre os funcionários. 

  

Questão 161: FCC - TL 

(ALERN)/ALERN/Taquigrafia/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere- se ao texto abaixo 

transcrito,extraído do relatório Ação afirmativa na pós-

graduação: o Programa Internacional de Bolsas da 

Fundação Ford na Fundação Carlos Chagas, redigido por 

Fúlvia Rosemberg (São Paulo: FCC/SEP, 2013. p. 35). 

 

Obs.: Ações afirmativas são medidas especiais e 



 

 

temporárias, tomadas pelo Estado ou por 

instituições da sociedade civil, com o objetivo 

de eliminar desigualdades historicamente 

acumuladas, decorrentes de motivos raciais, 

étnicos, religiosos, de gênero e outros. 

 

  
Um equívoco recorrente no debate brasileiro refere-se à 
compreensão (com boa ou má-fé) de que programas de 
ação afirmativa eliminariam a avaliação do mérito 
individual, quando, de fato, programas de ação afirmativa 
mantêm avaliação de mérito, mas alteram as regras de 
seleção "do mercado". Como salienta Calvès (2004), 
estratégias de seleção de ação afirmativa corrigem a sub-
representação de grupos em determinados nichos ou 
posições sociais, principalmente nas intervenções que têm 
por objetivo diminuir desigualdades no acesso a bens 
socialmente produzidos, como foi o caso deste Programa. 
 

Porém, para o provimento de postos no mercado de 
trabalho, ou de vagas no ensino superior e na pós-
graduação ou de bolsas de estudo, os(as) beneficiários(as) 
são pessoas, indivíduos. E assim sendo, processa-se 
também uma avaliação individual, de seu mérito ou 
potencial. O pressuposto metateórico é que, ao mesmo 
tempo em que somos produto de nossas condições de 
origem, somos também agentes, dentro de certos limites, 
dos caminhos que trilhamos, especialmente quando 
ultrapassamos as várias barreiras educacionais. 
 

Ocorre, então, na implementação de experiências de ação 
afirmativa, uma tensão a ser enfrentada entre justiça 
para o grupo e justiça para o indivíduo, contornada pela 
preferência por pessoas que pertencem a certos grupos 
sub-representados, mas que, além disso, apresentam 
potencial ou mérito individual. A seleção das pessoas, a 
partir de seus méritos e potencialidades individuais, se 
processa, mas, agora, entre "iguais" do ponto de vista das 
condições sociais responsáveis pela desigualdade social. 
Portanto, não ocorre eliminação de avaliação centrada no 
indivíduo, mas sim a alteração da composição do grupo de 
referência. Na ação afirmativa, esta seleção se processa 
dentro de um grupo mais homogêneo do ponto de vista das 
oportunidades sociais que lhe foram disponibilizadas. 
  

O desenvolvimento do texto, associado à observação que o 

acompanha, permite a correta compreensão de que as 
regras de seleção "do mercado" são aquelas que 

 a) obrigatoriamente devem ser respeitadas em qualquer 

que seja o processo seletivo brasileiro em questão. 

 b) regem exclusivamente os processos seletivos 

realizados pelo Estado ou por instituições da sociedade 

civil credenciadas. 

 c) vigoram na seleção dos indivíduos de maior mérito 

entre todos os outros que se apresentem, sem que 

qualquer atenção seja dada à composição do grupo de 

pretendentes no que se refere a sua distribuição social. 

 d) propiciam adequada avaliação dos méritos e 

potencialidades individuais entre pessoas que formam 

grupos homogêneos do ponto de vista das oportunidades 

sociais que lhes foram disponibilizadas. 

 e) balizam o processo seletivo que visa diminuir 

desigualdades no acesso a bens socialmente produzidos, 

seleção realizada por meio da avaliação do potencial do 

indivíduo entre pessoas que se originam de grupos em 

condições sociais desfavoráveis. 

  

Questão 162: FCC - TL 

(ALERN)/ALERN/Taquigrafia/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

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

de um fragmento da apresentação da antologia Quando 

fui outro, que reúne textos do poeta português Fernando 

Pessoa (1888-1935). Como se sabe, esse poeta, na 

composição de suas obras, assumiu complexas 

personalidades fictícias, conhecidas como heterônimos. 

Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis são 

alguns deles. 

 

Era outono e azul quando apresentei-me a Fernando 
Pessoa. Recostado num sofá de napa amarela, a tarde 
mergulhada no para-sempre de Cataguases, suas palavras 
grudaram, chiclete no cabelo. Adveio ânsia, febre, sede de 
estabelecer-me no mundo: tornamo-nos íntimos. 
Sucederam-se os dias, as paisagens, os rostos, e cresceu 
em mim a convicção de que, mais que poeta, convivia com 
um grande ficcionista. Tão original que, a criar 
personagens em romances, preferiu dotá-los de nome, 
biografia, autonomia, personalidade − e chamou-os 
“heterônimos”. Espraiado em cada um deles, as 
contradições, as excentricidades, os inconfessáveis 
desejos. Mas, como nos pais já estão engendradas as 
marcas indeléveis do filho, para Pessoa confluem todas as 
nossas inquietudes. 
 

Sempre imaginei como seria abordá-lo pela manhã antes 
de, lavado o rosto, estabelecer-se à frente do espelho 
para escolher a máscara com que frequentaria o mundo. 
Ouso dizer que Quando fui outro tem essa pretensão: 
espiar o homem em sua vida verdadeira, “que é a que 
sonhamos na infância, / E que continuamos sonhando, 
adultos, num substrato de névoa”. Pessoa desvestido de 
seus heterônimos. Insuflado por Isa Pessôa, que traz no 
próprio nome a sina, aceitei o desafio e o que se desdobra 
daqui para a frente é leitura pessoal, arriscada e 
perigosa, como é a vida. Os especialistas que autopsiaram- 
no em milhares de artigos e os antologistas que 
recortaram-no em diversos temas devem se indignar. 
 

(Luiz Ruffato (Org.). 2006. In: O homem que tinha 
urgência de viver. Fernando Pessoa. Quando fui outro. Rio 
de Janeiro: Objetiva. 2011. p. 6) 
Obs.: Cataguases é uma cidade do interior de Minas 
Gerais. 
  

Considerando o que o texto afirma acerca de Quando fui 

outro, está correta a seguinte alternativa: 

 a) O autor não seguiu qualquer princípio organizador ao 



 

 

elaborar a coletânea, porque a obra deveria ter a mesma 

configuração da vida: não autopsiada, não recortada. 

 b) Embora os heterônimos de Pessoa tenham assumido um 

lugar em sua existência cotidiana, o contrário não pode 

ser dito: a produção literária do poeta pouco revela sobre 

o homem. 

 c) Ao comparar seu trabalho com o dos especialistas e 

antologistas, Ruffato reconhece a pouca relevância e o 

caráter precário da obra que apresenta. 

 d) Desejando revelar o homem em sua vida verdadeira, a 

coletânea só pode conter textos não ficcionais, tais como 

cartas pessoais, bilhetes, documentos produzidos no 

contexto profissional etc. 

 e) A incorporação de versos em continuidade e em favor 

do que se afirmou antes sugere que os textos do poeta 

são capazes de revelar algo sobre sua outra vida, a 

verdadeira. 

  

Questão 163: FCC - TL 

(ALERN)/ALERN/Taquigrafia/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

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

de um fragmento da apresentação da antologia Quando 

fui outro, que reúne textos do poeta português Fernando 

Pessoa (1888-1935). Como se sabe, esse poeta, na 

composição de suas obras, assumiu complexas 

personalidades fictícias, conhecidas como heterônimos. 

Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis são 

alguns deles. 

 

Era outono e azul quando apresentei-me a Fernando 
Pessoa. Recostado num sofá de napa amarela, a tarde 
mergulhada no para-sempre de Cataguases, suas palavras 
grudaram, chiclete no cabelo. Adveio ânsia, febre, sede de 
estabelecer-me no mundo: tornamo-nos íntimos. 
Sucederam-se os dias, as paisagens, os rostos, e cresceu 
em mim a convicção de que, mais que poeta, convivia com 
um grande ficcionista. Tão original que, a criar 
personagens em romances, preferiu dotá-los de nome, 
biografia, autonomia, personalidade − e chamou-os 
“heterônimos”. Espraiado em cada um deles, as 
contradições, as excentricidades, os inconfessáveis 
desejos. Mas, como nos pais já estão engendradas as 
marcas indeléveis do filho, para Pessoa confluem todas as 
nossas inquietudes. 
 

Sempre imaginei como seria abordá-lo pela manhã antes 
de, lavado o rosto, estabelecer-se à frente do espelho 
para escolher a máscara com que frequentaria o mundo. 
Ouso dizer que Quando fui outro tem essa pretensão: 
espiar o homem em sua vida verdadeira, “que é a que 
sonhamos na infância, / E que continuamos sonhando, 
adultos, num substrato de névoa”. Pessoa desvestido de 
seus heterônimos. Insuflado por Isa Pessôa, que traz no 
próprio nome a sina, aceitei o desafio e o que se desdobra 
daqui para a frente é leitura pessoal, arriscada e 
perigosa, como é a vida. Os especialistas que autopsiaram- 
no em milhares de artigos e os antologistas que 
recortaram-no em diversos temas devem se indignar. 

 

(Luiz Ruffato (Org.). 2006. In: O homem que tinha 
urgência de viver. Fernando Pessoa. Quando fui outro. Rio 
de Janeiro: Objetiva. 2011. p. 6) 
Obs.: Cataguases é uma cidade do interior de Minas 
Gerais. 
  

...e cresceu em mim a convicção de que, mais que poeta, 
convivia com um grande ficcionista. 

 

O fragmento acima, em seu contexto, autoriza inferir que 

 a) a poesia não pode lidar com elementos ficcionais, só 

com os sentimentos dos poetas. 

 b) ser ficcionista exclui a possibilidade de ser também 

poeta. 

 c) a ação de “conviver” circunscreveu-se àquele período. 

 d) a convicção mencionada já existia. 

 e) Fernando Pessoa interrompeu, naquele momento de sua 

vida, a produção poética. 

  

Questão 164: FCC - TL 

(ALERN)/ALERN/Taquigrafia/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo, atribuído a 

um dos heterônimos de Fernando Pessoa, Álvaro de 

Campos. Para responder à questão, considere também o 

texto de Ruffato. 

 

DATILOGRAFIA 

 

Traço, sozinho, no meu cubículo de engenheiro, o 
plano, 
Firmo o projeto, aqui isolado, 
Remoto até de quem eu sou. 
 

Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, 
O tique-taque estalado das máquinas de escrever. 
Que náusea da vida! 
Que abjeção esta regularidade! 
Que sono este ser assim! 
 

Outrora, quando fui outro, eram castelos e 
cavaleiros 
(Ilustrações, talvez, de qualquer livro de infância), 
Outrora, quando fui verdadeiro ao meu sonho, 
Eram grandes paisagens do Norte, explícitas de 
neve, 
Eram grandes palmares do Sul, opulentos de 
verdes. 
 

Outrora. 
 

Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, 
O tique-taque estalado das máquinas de escrever. 
 

Temos todos duas vidas: 
A verdadeira, que é a que sonhamos na infância, 
E que continuamos sonhando, adultos, num 
substrato 



 

 

[de névoa; 
A falsa, que é a que vivemos em convivência com 
outros, 
Que é a prática, a útil, 
Aquela em que acabam por nos meter num caixão. 
 

Na outra não há caixões, nem mortes, 
Há só ilustrações de infância: 
Grandes livros coloridos, para ver mas não ler; 
Grandes páginas de cores para recordar mais 
tarde. 
Na outra somos nós, 
Na outra vivemos; 
Nesta morremos, que é o que viver quer dizer; 
Neste momento, pela náusea, vivo na outra... 
 

Mas ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, 
Ergue a voz o tique-taque estalado das máquinas 
de 
[escrever. 

  

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

de um fragmento da apresentação da antologia Quando 

fui outro, que reúne textos do poeta português Fernando 

Pessoa (1888-1935). Como se sabe, esse poeta, na 

composição de suas obras, assumiu complexas 

personalidades fictícias, conhecidas como heterônimos. 

Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis são 

alguns deles. 

 

Era outono e azul quando apresentei-me a Fernando 
Pessoa. Recostado num sofá de napa amarela, a tarde 
mergulhada no para-sempre de Cataguases, suas palavras 
grudaram, chiclete no cabelo. Adveio ânsia, febre, sede de 
estabelecer-me no mundo: tornamo-nos íntimos. 
Sucederam-se os dias, as paisagens, os rostos, e cresceu 
em mim a convicção de que, mais que poeta, convivia com 
um grande ficcionista. Tão original que, a criar 
personagens em romances, preferiu dotá-los de nome, 
biografia, autonomia, personalidade − e chamou-os 
“heterônimos”. Espraiado em cada um deles, as 
contradições, as excentricidades, os inconfessáveis 
desejos. Mas, como nos pais já estão engendradas as 
marcas indeléveis do filho, para Pessoa confluem todas as 
nossas inquietudes. 
 

Sempre imaginei como seria abordá-lo pela manhã antes 
de, lavado o rosto, estabelecer-se à frente do espelho 
para escolher a máscara com que frequentaria o mundo. 
Ouso dizer que Quando fui outro tem essa pretensão: 
espiar o homem em sua vida verdadeira, “que é a que 
sonhamos na infância, / E que continuamos sonhando, 
adultos, num substrato de névoa”. Pessoa desvestido de 
seus heterônimos. Insuflado por Isa Pessôa, que traz no 
próprio nome a sina, aceitei o desafio e o que se desdobra 
daqui para a frente é leitura pessoal, arriscada e 
perigosa, como é a vida. Os especialistas que autopsiaram- 
no em milhares de artigos e os antologistas que 
recortaram-no em diversos temas devem se indignar. 

 

(Luiz Ruffato (Org.). 2006. In: O homem que tinha 
urgência de viver. Fernando Pessoa. Quando fui outro. Rio 
de Janeiro: Objetiva. 2011. p. 6) 
Obs.: Cataguases é uma cidade do interior de Minas 
Gerais. 
  

Acerca da incorporação feita por Ruffato de alguns 

versos desse poema, afirma-se corretamente: 

 a) ao extrair os versos de seu contexto e com isso 

ocultar a informação de que a verdadeira vida se dá na 

infância, Ruffato faz um aproveitamento incorreto e 

inapropriado das ideias de Álvaro de Campos. 

 b) a citação literal, sem adaptações aos versos de Pessoa, 

mostra a atitude de reverência de Ruffato, que considera 

irretocáveis tanto os textos de Pessoa quanto as 

“autópsias” e “recortes” que eles já sofreram. 

 c) o uso de aspas e de barras inclinadas para separar os 

versos impede que eles sejam percebidos como tais no 

texto de Ruffato e prejudica a depreensão de seu 

conteúdo. 

 d) grave ofensa à ética relativa aos direitos autorais, a 

ausência de menção ao fato de que os versos são de 

Álvaro de Campos induz o leitor a pensar que o próprio 

Ruffato os compôs. 

 e) ao inserir os versos em seu texto, Ruffato enfatiza a 

oposição entre vida verdadeira e vida simulada, que, no 

poema, está associada à oposição entre vida infantil e vida 

adulta. 

  

Questão 165: FCC - TL 

(ALERN)/ALERN/Taquigrafia/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo, atribuído a 

um dos heterônimos de Fernando Pessoa, Álvaro de 

Campos. Para responder à questão, considere também o 

texto de Ruffato. 

 

DATILOGRAFIA 

 

Traço, sozinho, no meu cubículo de engenheiro, o 
plano, 
Firmo o projeto, aqui isolado, 
Remoto até de quem eu sou. 
 

Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, 
O tique-taque estalado das máquinas de escrever. 
Que náusea da vida! 
Que abjeção esta regularidade! 
Que sono este ser assim! 
 

Outrora, quando fui outro, eram castelos e 
cavaleiros 
(Ilustrações, talvez, de qualquer livro de infância), 
Outrora, quando fui verdadeiro ao meu sonho, 
Eram grandes paisagens do Norte, explícitas de 
neve, 
Eram grandes palmares do Sul, opulentos de 
verdes. 



 

 

 

Outrora. 
 

Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, 
O tique-taque estalado das máquinas de escrever. 
 

Temos todos duas vidas: 
A verdadeira, que é a que sonhamos na infância, 
E que continuamos sonhando, adultos, num 
substrato 
[de névoa; 
A falsa, que é a que vivemos em convivência com 
outros, 
Que é a prática, a útil, 
Aquela em que acabam por nos meter num caixão. 
 

Na outra não há caixões, nem mortes, 
Há só ilustrações de infância: 
Grandes livros coloridos, para ver mas não ler; 
Grandes páginas de cores para recordar mais 
tarde. 
Na outra somos nós, 
Na outra vivemos; 
Nesta morremos, que é o que viver quer dizer; 
Neste momento, pela náusea, vivo na outra... 
 

Mas ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, 
Ergue a voz o tique-taque estalado das máquinas 
de 
[escrever. 

  

Considerado o poema, assinale a alternativa correta. 

 a) A vida adulta promove empobrecimento da 

personalidade e, com isso, um afastamento tanto do 

mundo concreto quanto do mundo dos sonhos. 

 b) A menção a máquinas de escrever é um dos fatores 

que indicam que há pessoas por perto, embora, além de 

isolado, o poeta se sinta distante de todos, inclusive de si 

mesmo. 

 c) O poema desenvolve-se em tom de lamento contido, 

conformado que o poeta está quanto à natureza da vida: 

ao crescermos, nos desumanizamos. 

 d) A menção a castelos e cavaleiros, paisagens, palmares 

restringe-se à concretude e ao sentido literal dessas 

palavras. 

 e) Ao qualificar a vida adulta como a prática, a útil, o 

poeta reconhece que ela é que realmente importa, ainda 

que ele mesmo, nostalgicamente, veja a infância como um 

período mais prazeroso. 

  

  

Questão 166: FCC - TL 

(ALERN)/ALERN/Taquigrafia/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo, atribuído a 

um dos heterônimos de Fernando Pessoa, Álvaro de 

Campos. Para responder à questão, considere também o 

texto de Ruffato. 

 

DATILOGRAFIA 

 

Traço, sozinho, no meu cubículo de engenheiro, o 
plano, 
Firmo o projeto, aqui isolado, 
Remoto até de quem eu sou. 
 

Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, 
O tique-taque estalado das máquinas de escrever. 
Que náusea da vida! 
Que abjeção esta regularidade! 
Que sono este ser assim! 
 

Outrora, quando fui outro, eram castelos e 
cavaleiros 
(Ilustrações, talvez, de qualquer livro de infância), 
Outrora, quando fui verdadeiro ao meu sonho, 
Eram grandes paisagens do Norte, explícitas de 
neve, 
Eram grandes palmares do Sul, opulentos de 
verdes. 
 

Outrora. 
 

Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, 
O tique-taque estalado das máquinas de escrever. 
 

Temos todos duas vidas: 
A verdadeira, que é a que sonhamos na infância, 
E que continuamos sonhando, adultos, num 
substrato 
[de névoa; 
A falsa, que é a que vivemos em convivência com 
outros, 
Que é a prática, a útil, 
Aquela em que acabam por nos meter num caixão. 
 

Na outra não há caixões, nem mortes, 
Há só ilustrações de infância: 
Grandes livros coloridos, para ver mas não ler; 
Grandes páginas de cores para recordar mais 
tarde. 
Na outra somos nós, 
Na outra vivemos; 
Nesta morremos, que é o que viver quer dizer; 
Neste momento, pela náusea, vivo na outra... 
 

Mas ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, 
Ergue a voz o tique-taque estalado das máquinas 
de 
[escrever. 

  

É correto dizer que o título do texto 

 a) sintetiza um dia típico de trabalho de homem que 

talvez seja engenheiro, e que é frequentemente 

perturbado pelos ruídos produzidos por outros 

funcionários do escritório. 

 b) dá conta do que é referido no poema como 

acompanhamento sinistro, mas é insuficiente para evocar 



 

 

a tensão principal que nele encontramos: aquela do homem 

adulto impossibilitado de recuperar sensações da infância. 

 c) destaca o que é essencial no poema: a caracterização 

da escrita em máquina de escrever como um processo que, 

mais do que as mãos, domina a mente de quem o realiza. 

 d) sintetiza importante conteúdo do poema, ao remeter a 

atividade adulta pouco criativa e que produz sonoridade 

monótona. 

 e) corresponde a um enaltecimento da tecnologia, que, se 

por um lado torna as atividades humanas banais, por 

outro, é a única forma de enfrentar os desafios da vida 

cotidiana. 

  

Questão 167: FCC - TL 

(ALERN)/ALERN/Taquigrafia/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo, atribuído a 

um dos heterônimos de Fernando Pessoa, Álvaro de 

Campos. Para responder à questão, considere também o 

texto de Ruffato. 

 

DATILOGRAFIA 

 

Traço, sozinho, no meu cubículo de engenheiro, o 
plano, 
Firmo o projeto, aqui isolado, 
Remoto até de quem eu sou. 
 

Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, 
O tique-taque estalado das máquinas de escrever. 
Que náusea da vida! 
Que abjeção esta regularidade! 
Que sono este ser assim! 
 

Outrora, quando fui outro, eram castelos e 
cavaleiros 
(Ilustrações, talvez, de qualquer livro de infância), 
Outrora, quando fui verdadeiro ao meu sonho, 
Eram grandes paisagens do Norte, explícitas de 
neve, 
Eram grandes palmares do Sul, opulentos de 
verdes. 
 

Outrora. 
 

Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, 
O tique-taque estalado das máquinas de escrever. 
 

Temos todos duas vidas: 
A verdadeira, que é a que sonhamos na infância, 
E que continuamos sonhando, adultos, num 
substrato 
[de névoa; 
A falsa, que é a que vivemos em convivência com 
outros, 
Que é a prática, a útil, 
Aquela em que acabam por nos meter num caixão. 
 

Na outra não há caixões, nem mortes, 

Há só ilustrações de infância: 
Grandes livros coloridos, para ver mas não ler; 
Grandes páginas de cores para recordar mais 
tarde. 
Na outra somos nós, 
Na outra vivemos; 
Nesta morremos, que é o que viver quer dizer; 
Neste momento, pela náusea, vivo na outra... 
 

Mas ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, 
Ergue a voz o tique-taque estalado das máquinas 
de 
[escrever. 

  

O poema explora a repetição (de palavras, estruturas, 

versos). Sobre ela, é lícito dizer: 

 a) Produz certa redundância, desnecessária tanto do 

ponto de vista do conteúdo (as informações são as 

mesmas), quanto do ponto de vista da expressão (as 

formas de dizer não se alteram e nem alteram sua relação 

com outras partes do texto). 

 b) Tem um papel central na articulação do sentido do 

poema, criando, ela mesma, um acompanhamento 
banalmente sinistro para as reflexões do autor. 

 c) Tem um papel importante no poema, por favorecer as 

rimas exploradas pelo poeta. 

 d) É recurso frágil, pois, ainda que remeta à monotonia da 

vida prática e útil, fragmenta o texto, criando obstáculos 

para uma apreensão mais global do sentido. 

 e) Traz leveza ao texto, por introduzir, nesse contexto 

de uso da modalidade escrita, uma característica comum 

na fala de crianças e jovens: a desorganização das ideias. 

  

Questão 168: CESPE - Tec (BACEN)/BACEN/Área 1 - 

Suporte Técnico-Administrativo/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Uma crise bancária pode ser comparada a um vendaval. 

Suas consequências sobre a economia das famílias e das 

empresas são imprevisíveis. Os agentes econômicos 

relacionam-se em suas operações de compra, venda e 

troca de mercadorias e serviços de modo que cada fato 

econômico, seja ele de simples circulação, de 

transformação ou de consumo, corresponde à realização 

de ao menos uma operação de natureza monetária junto a 

um intermediário financeiro, em regra, um banco 

comercial que recebe um depósito, paga um cheque, 

desconta um título ou antecipa a realização de um crédito 

futuro. A estabilidade do sistema que intermedeia as 

operações monetárias, portanto, é fundamental para a 

própria segurança e estabilidade das relações entre os 

agentes econômicos. 

 

A iminência de uma crise bancária é capaz de afetar e 

contaminar todo o sistema econômico, fazendo que os 

titulares de ativos financeiros fujam do sistema 

financeiro e se refugiem, para preservar o valor do seu 

patrimônio, em ativos móveis ou imóveis e, em casos 

extremos, em estoques crescentes de moeda estrangeira. 

Para se evitar esse tipo de distorção, é fundamental a 



 

 

manutenção da credibilidade no sistema financeiro. A 

experiência brasileira com o Plano Real é singular entre os 

países que adotaram políticas de estabilização monetária, 

uma vez que a reversão das taxas inflacionárias não 

resultou na fuga de capitais líquidos do sistema financeiro 

para os ativos reais. 

 

Pode-se afirmar que a estabilidade do Sistema Financeiro 

Nacional é a garantia de sucesso do Plano Real. Não existe 

moeda forte sem um sistema bancário igualmente forte. 

Não é por outra razão que a Lei n.º 4.595/1964, que criou 

o Banco Central do Brasil (BACEN), atribuiu-lhe 

simultaneamente as funções de zelar pela estabilidade da 

moeda e pela liquidez e solvência do sistema financeiro. 

 

Atuação do Banco Central na sua função de zelar pela 

estabilidade do Sistema Financeiro Nacional. Internet:   
< w w w . b c b . g o v . b r > (c om ad a p t a ç õ e s ) . 
  

Julgue o item a seguir, em relação à estrutura linguística 

e à organização das ideias do texto acima. 

  

Conclui-se da leitura do texto que a comparação entre 

“crise bancária” e “vendaval” embasa-se na impossibilidade 

de se preverem as consequências de ambos os fenômenos. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 169: CESPE - Tec (BACEN)/BACEN/Área 1 - 

Suporte Técnico-Administrativo/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

 
Internet: <http://economidiando.blogspot.com.br>. 
  

Em relação ao texto apresentado acima, julgue o item 

seguinte. 

 

O texto constrói-se com base na sátira. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 170: CESPE - Tec (BACEN)/BACEN/Área 1 - 

Suporte Técnico-Administrativo/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

 
Internet: <http://economidiando.blogspot.com.br>. 
  

Em relação ao texto apresentado acima, julgue o item 

seguinte. 

  

Para o entendimento da crítica social presente no texto, é 

crucial, além da interpretação das imagens com base no 

conhecimento histórico, o  entendimento do sentido das 

preposições empregadas no título de cada imagem. 

  

 Certo  

 Errado  

  

Questão 171: FCC - Eng (CEF)/CEF/Engenharia 

Civil/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

  

A lua da língua 

  
Existe uma língua para ser usada de dia, debaixo da luz 
forte do sentido. Língua suada, ensopada de precisão. Que 
nós fabricamos especialmente para levar ao escritório, e 
usar na feira ou ao telefone, e jogar fora no bar, sabendo 
o estoque longe de se acabar. Língua clara e chã, ocupada 
com as obrigações do expediente, onde trabalha sob a 
pressão exata e dicionária, cumprimentando pessoas, 
conferindo o troco, desfazendo enganos, sendo 
atenciosamente sem mais para o momento. É a língua que 
Cristina usou para explicar quem quebrou o cabo da 
escova, ou a língua das aeromoças em seus avisos 
mecanicamente fundamentais. 
  
Mas no entardecer da linguagem, por volta das quatro e 
meia em nossa alma, começa a surgir um veio leve de 
angústia. As coisas puxam uma longa sombra na memória, e 
a própria palavra tarde fica mais triste e morna, 
contrastando com o azul fresco e branco da palavra 
manhã. À tarde, a luz da língua migalha. E, por ser já meio 
escuro, o mundo perde a nitidez. Calar, a tarde não se 
cala, mas diz menos do que veio a dizer. É a que frequenta 
os cartões de namoro, as confissões, as brigas e os gritos, 
ou a atenção desajeitada das palavras num velório, ou nos 
sussurros namorados ao pé dos muros dos subúrbios. 
  
E tem a língua que em si mesma anoitece, quando o escuro 
espatifa o sentido. O sol, esfacelado, vira pó. E a 
linguagem se perde dos trilhos de por onde ir. Tateia, 
titubeia, tropeça, esbarra em regras, arrasta a mobília 
das normas. À noite, sonha a nossa língua. No céu da boca 
as palavras guardam um resíduo de pensamento, e têm a 
densidade vazia das ideias vagas, condensando-se como 
nuvens de um céu sem luz. No calor tempestuoso dessas 
noites de Manuel Bandeira, é possível a bailarina ser feita 
de borracha e pássaro. Enquanto o poeta Murilo Mendes 
solta os pianos na planície deserta, tudo é dito distante 
dos ruídos do dia. Tudo é possível nessa escuridão 
criativa, existe o verso, existe a canção. 
  
Mais tarde, finda a noite, quando abrimos a boca, a língua 
amanhece, e de novo a levamos pelos corredores e pelas 
repartições, pelas galerias e escritórios, valendo-nos dela 
para o recado simples, a ordem necessária, o atendimento 
útil. Enquanto não chega a tarde, enquanto não anoitece. 
  
(Adaptado de André Laurentino, Lições de gramática 

para quem gosta de literatura) 
  

Atente para as seguintes afirmações: 

  

I. Referindo-se à Língua suada, ensopada de 
precisão, no primeiro parágrafo, o autor está 

antecipando as características que reconhecerá 



 

 

nas linguagens poéticas de Manuel Bandeira e 

Murilo Mendes. 

  

II. Na linguagem vinculada ao entardecer, por 
volta das quatro e meia, no segundo parágrafo, o 

autor identifica o aprimoramento da comunicação 

entre as pessoas, que passa a ser mais precisa e 

imediata. 

  

III. A língua que em si mesma anoitece, 

qualificada no terceiro parágrafo, ganha atributos 

estéticos, fazendo- se mais criativa e 

surpreendente que nos outros estágios de sua 

utilização. 

  

Em relação ao texto, está correto o que se afirma 

APENAS em 

 a) II e III. 

 b) II. 

 c) III. 

 d) I e II. 

 e) I. 

  

Questão 172: FGV - AJ II (TJ AM)/TJ 

AM/Leiloeiro/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Muito além do ridículo (fragmento) 

 

“Certa vez, ante o espanto da opinião pública com a 

violência de uma rebelião de presos, o memorável jurista 

Evandro Lins e Silva saiu‐se com esta: espantoso, mesmo, 

é que os detentos enjaulados em condições subumanas não 

estejam realizando mais motins pelo país afora. 

 

Lins era um humanista por excelência e sempre achou 

equivocada a política penitenciária. Não havia ironia no que 

disse. Com mais de 500 mil presos, o sistema atual tem 

capacidade para receber pouco mais de 300 mil. O que 

sobra fica amontoado em celas fétidas, sujeito à 

disseminação de doenças e, o que é pior, a mais violência. 

Como é possível imaginar que um ser humano se adapte a 

tais condições? 

 

Do outro lado dos muros das prisões, uma sociedade 

acuada pela escalada da violência urbana prefere imaginar 

que lugar de bandido é na cadeia, deixando o Estado à 

vontade para varrer a sujeira tapete abaixo. Construir 

presídios e dar tratamento digno ao preso não rendem 

votos. Punir, sim. 

 

Daí porque se discute tanto um novo Código Penal, como se 

fossem frouxas as 117 leis penais especiais e os 1.170 

crimes tipificados de que dispomos. Inclusive trazendo de 

volta a ideia da maioridade penal, que na prática significa 

transformar menino em delinquente e sujeitá‐lo à 

crueldade das prisões. Nada mais autoritário. O que a 

juventude precisa é de amparo, de oportunidade, de 

educação, e não de medidas que visem a puni‐la. 

 

A sociedade não pode virar as costas ao drama dos 

presídios”. 
(Marcus Vinicius Furtado) 
  

Ao citar o jurista Evandro Lins e Silva, o autor do texto 

 a) pretende dar valor à opinião emitida por ele. 

 b) tenta mostrar um argumento oposto ao seu. 

 c) indica a necessidade de criar interesse pela leitura do 

texto. 

 d) mostra a preocupação de ser juridicamente perfeito. 

 e) demonstra a necessidade de textos informativos 

apoiarem‐se em fatos. 

  

Questão 173: VUNESP - PP (PC SP)/PC SP/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

  
Mais denso, menos trânsito 

  

As grandes cidades brasileiras estão congestionadas e em 

processo de deterioração agudizado pelo crescimento 

econômico da última década. Existem deficiências 

evidentes em infraestrutura, mas é importante também 

considerar o planejamento urbano. 

  

Muitas grandes cidades adotaram uma abordagem de 

desconcentração, incentivando a criação de diversos 

centros urbanos, na visão de que isso levaria a uma maior 

facilidade de deslocamento. 

  

Mas o efeito tem sido o inverso. A criação de diversos 

centros e o aumento das distâncias multiplicam o número 

de viagens, dificultando o investimento em transporte 

coletivo e aumentando a necessidade do transporte 

individual. 

  

Se olharmos Los Angeles como a região que levou a 

desconcentração ao extremo, ficam claras as 

consequências. Numa região rica como a Califórnia, com 

enorme investimento viário, temos engarrafamentos 

gigantescos que viraram característica da cidade. 

  

Os modelos urbanos bem-sucedidos são aqueles com 

elevado adensamento e predominância do transporte 

coletivo, como mostram Manhattan e Tóquio. 

  

O centro histórico de São Paulo é a região da cidade mais 

bem servida de transporte coletivo, com infraestrutura 

de telecomunicação, água, eletricidade etc. Como em 

outras grandes cidades, essa deveria ser a região mais 

adensada da metrópole. Mas não é o caso. Temos, hoje, um 

esvaziamento gradual do centro, com deslocamento das 

atividades para diversas regiões da cidade. 

  

A visão de adensamento com uso abundante de transporte 

coletivo precisa ser recuperada. Desse modo, será 

possível reverter esse processo de uso cada vez mais 

intenso do transporte individual, fruto não só do novo 

acesso da população ao automóvel, mas também da 



 

 

necessidade de maior número de viagens em função da 

distância cada vez maior entre os destinos da população. 

  
(Henrique Meirelles, Folha de S.Paulo, 13.01.2013. 
Adaptado) 
  

A partir da leitura do primeiro parágrafo, pode-se 

concluir que a degeneração das grandes cidades 

brasileiras tem sido acelerada 

 a) pelo crescimento econômico da última década. 

 b) pela ausência de manutenção das grandes rodovias. 

 c) pela falta de investimento por parte de empresas 

privadas. 

 d) pela inexistência de transporte individual. 

 e) pela concentração de moradores em zonas muito 

pobres. 

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 174: FUNRIO - Ana 

(INSS)/INSS/Estatística/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
“De noite, foi de doer na alma. Eles, apenas eles, ali 
trepados, cercados de água, no maior abandono do mundo. 
Uma luz não havia, um sinal de comunicação não havia. Só 
água. Muitas casas estavam completamente encobertas.” 
(Gilvan Lemos) 
 

Assinale o item que contraria as ideias apresentadas no 

texto acima: 

 a) À noite, o estado físico das pessoas suscitava maior 

compaixão. 

 b) Em “só água”, a palavra “só” denota exclusão de outros 

elementos circunstantes. 

 c) Em “Uma luz não havia.”, a colocação dos termos é uma 

questão de estilo do autor. 

 d) O trecho relata as agruras de uma inundação. 

 e) Todas as casas do lugar estavam soterradas, cobertas 

pela água. 

  

Questão 175: FUNRIO - Ana 

(INSS)/INSS/Estatística/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Uma das estratégias do humor é, sem dúvida, a quebra da 

expectativa de desenvolvimento numa sequência de fatos. 

Dentro desse quadro, circula na Internet a seguinte 

historieta, cuja veracidade é bastante discutível. 

 

“O grande jurista Ruy Barbosa, ao chegar à casa ao 

entardecer, ouviu um barulho suspeito vindo do seu 

quintal. Dirigindo-se ao local donde vinham os ruídos, 

deparou com um homem que recolhera, num saco, três 

patos muito bem nutridos de sua criação. Ruy aproximou-

se do indivíduo, surpreendendo-o no momento em que se 

preparava para pular o muro que circundava a casa. Disse, 

então, o causídico ao infrator: 

 

– Oh, bucéfalo anácrono! Não te interpelo pelo valor 

intrínseco das aves palmípedes que estás a carregar, mas 

pelo ato vil e sorrateiro de profanares a minha habitação, 

levando os ovíparos à socapa e à sorrelfa. Se fazes isso 

por necessidade, transijo; mas se é para zombares da 

minha condição de cidadão digno e honrado, reagirei com 

minha bengala no alto da tua sinagoga, de modo que te 

reduzirei a quinquagésima potência do que o vulgo 

denomina nada. 

 

O ladrão, totalmente confuso, diz: 

 

– Dotô, posso levá ou tenho que deixá os pato?” 

  

(http://mariomarcos wordpress. com/2012/09/12 – 

adaptado) 

  

Marque a alternativa que completa a seguinte proposição: 

a compreensão do texto acima reproduzido permite 

depreender que o humor da narrativa está centrado 

 a) na cena composta por um homem assustado tentando 

pular um muro com um saco contendo patos vivos, 

provavelmente grasnando. 

 b) na crítica à existência de cidadãos cultos e letrados, 

incapazes de entender a fala popular do homem comum, 

seu compatriota. 

 c) na marcante diferença entre as falas dos personagens, 

cada uma delas típica de um uso linguístico de 

determinada natureza social. 

 d) no improvável encontro de um intelectual de renome 

com um homem sem cultura escolarizada. 

 e) no fato de um homem culto preocupar-se com um roubo 

de pouca importância, que praticamente não lhe diminuiria 

nem o status nem as posses. 

  

Questão 176: FUNRIO - Ana 

(INSS)/INSS/Estatística/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O jornal O Globo de 25/10/2011 deu a seguinte notícia: “A 

vitória avassaladora da Presidente argentina pode abrir 

caminho para que Cristina Kirchner avance com projetos 

cada vez mais polêmicos, entre eles o de uma reforma 

constitucional que incluiria a possibilidade de reeleição 

indefinida, atitude negada por ela durante a campanha.” 

  

Considerando apenas os dados disponíveis no texto, pode-

se fazer a seguinte interpretação da notícia: 

 a) A maneira pela qual se deu a vitória de Cristina 

Kirchner talvez sirva como argumento para uma possível 

reforma constitucional. 

 b) Cristina Kirchner pretende aprovar a possibilidade de 

reeleição indefinida, embora essa atitude contrarie o que 

foi dito durante a sua campanha eleitoral. 

 c) Para dar sequência a projetos de reforma, impõe-se 

que Cristina Kirchner abra os caminhos criados por sua 

vitória nas urnas. 

 d) Depois de eleita, Cristina Kirchner ameaça a sociedade 

argentina com uma polêmica reforma constitucional que 

vai de encontro com a liberdade de imprensa. 

 e) Por conta do procedimento autoritário de Cristina 

Kirchner, a reeleição presidencial pode ser colocada em 

discussão após sua vitória. 



 

 

  

Questão 177: FUNRIO - Ana 

(INSS)/INSS/Letras/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O trabalho gráfico ao lado foi realizado para ilustrar uma 

placa colocada na porta de uma loja de prestação de 

serviços. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a única 

“prestação de serviços” que não corresponde 

coerentemente ao que mostra o desenho. 

  

 

  

 a)  LAVA A JATO. 

 b)  CHARGES CRIATIVAS. 

 c)  POSTO FELIZ. 

 d)  XAMPU PARA VEÍCULOS. 

 e)  AVES E OVOS. 

  

Questão 178: FUNRIO - Ana 

(INSS)/INSS/Letras/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A questão tomará por base o seguinte poema de Vinícius 

de Morais: 

  

A MIRAGEM 

 

01 Não direi que a tua visão desapareceu dos meus olhos 

sem vida 

02 Nem que a tua presença se diluiu na névoa que veio. 

03 Busquei inutilmente acorrentar-te a um passado de 

dores 

04 Inutilmente. 

05 Vieste – tua sombra sem carne me acompanha 

06 Como o tédio da última volúpia. 

07 Vieste – e contigo um vago desejo de uma volta inútil 

08 E contigo uma vaga saudade… 

09 És qualquer coisa que ficará na minha vida sem termo 

10 Como uma aflição para todas as minhas alegrias. 

11 Tu és a agonia de todas as posses 

12 És o frio de toda a nudez 

13 E vã será toda a tentativa de me libertar da tua 

lembrança. 

  

14 Mas quando cessar em mim todo o desejo de vida 

15 E quando eu não for mais que o cansaço da minha 

caminhada pela areia 

16 Eu sinto que me terás como me tinhas no passado 

17 Sinto que me virás oferecer a água mentirosa 

18 Da miragem. 

19 Talvez num ímpeto eu prefira colar a boca à areia 

estéril 

20 Num desejo de aniquilamento. 

21 Mas não. Embora sabendo que nunca alcançarei a tua 

imagem 

22 Que estará suspensa e me prometerá água 

23 Embora sabendo que tu és a que foge 

24 Eu me arrastarei para os teus braços. 

  

(http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id

_article=297) 

  

O poema mostra uma dualidade em conflito, explicada na 

seguinte alternativa: 

 a)  O eu lírico declara sua incapacidade de resistir a um 

interlocutor incógnito, temido e desejado. 

 b)  A mulher amada não permite a reaproximação do eu 

lírico por temer suas atitudes autodestrutivas. 

 c)  A imaginação do poeta supõe que as lembranças de um 

amor antigo jamais serão totalmente superadas. 

 d)  O poeta está diante de uma miragem que o atormenta 

com figuras fantásticas de seu passado. 

 e)  As visões alucinantes de um passado de dor são 

suficientes para levar o poeta ao desespero e à morte. 

  

Questão 179: FUNRIO - Ana 

(INSS)/INSS/Letras/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O diálogo abaixo se passa entre o funcionário do 

escritório e seu chefe: 

  

– Severino, onde anda a Dona Risoleta? 

 

– Doutor, ela saiu há uns dez minutos e nunca mais 

voltou. 

 

A resposta do funcionário, embora possa ser explicada 

pelo viés comunicativo, contém uma impropriedade 

vocabular que está corretamente explicada na seguinte 

alternativa: 

 a)  O funcionário, ao chamar seu chefe de “doutor”, 

revela alta dose de subserviência linguística. 

 b)  A expressão “nunca mais” está em desacordo com a 

informação sobre o tempo de ausência da servidora. 

 c)  A imprecisão contida no sintagma “uns dez minutos” 

mostra a insegurança do funcionário diante de seu chefe. 

 d)  O emprego do verbo “haver” com o valor de “existir” 

ou “acontecer” não é adequado em situações de tempo. 

 e)  Os verbos “sair” e “voltar” estão empregados em 

linguagem figurada sem necessidade. 

  

Questão 180: FUNRIO - Ana 

(INSS)/INSS/Letras/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A questão tomará por base o seguinte parágrafo, extraído 

do artigo “Apontamentos para uma filosofia de ensino da 

língua materna”, de José Carlos de Azeredo: 

 

A naturalidade com que, aparentemente, se processa a 

comunicação verbal entre as pessoas mascara as 

complexidades profundas que regem o funcionamento da 

linguagem humana. Falar parece não exigir qualquer 

esforço especial além da energia muscular necessária para 

produzir os sons vocais que se combinam para materializar 

os pensamentos. Essa aliança entre som e ideia parece tão 

natural, que ficamos perplexos quando vemos outras 

pessoas se entenderem por meio de sons tão diferentes 

dos de nossa língua materna. Para a maioria das pessoas, a 

língua é um dom prático que elas utilizam sempre que 



 

 

precisam ou simplesmente quando desejam. A própria vida 

em comunidade, improvável sem a presença da palavra, é 

vista como inerente à natureza humana, e não como 

produto de atos e empreendimentos criativos dos seres 

humanos ao longo da história. 

  

(Revista Humanidades, 28, 1. Fortaleza: UNIFOR, p. 10, 

jan./jun. 2013.) 

  

O autor apresenta como ponto inicial de suas reflexões a 

respeito da língua 

 a)  a aliança entre som e ideia como fator de construção 

da vida em comunidade com a presença da palavra. 

 b)  a ignorância das pessoas de que a língua é um 

mecanismo complexo, mascarado pelo lado criativo do ser 

humano. 

 c)  a inexistência de qualquer esforço especial para o 

homem combinar sons vocais e materializar os 

pensamentos. 

 d)  a ideia consagrada entre as pessoas de que a 

linguagem humana é um dom natural que não requer grande 

esforço. 

 e)  a produção de atos e empreendimentos criativos dos 

seres humanos ao longo da história. 

  

Questão 181: FUNRIO - Ana 

(INSS)/INSS/Letras/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A questão tomará por base o texto de Maurizzio Gnerre: 

 

A linguagem não é usada somente para veicular 

informações, isto é, a função referencial denotativa da 

linguagem não é senão uma entre outras; entre estas 

ocupa uma posição central a função de comunicar ao 

ouvinte a posição que o falante ocupa de fato ou acha que 

ocupa na sociedade em que vive. As pessoas falam para 

serem ouvidas, às vezes para serem respeitadas e também 

para exercer uma influência no ambiente em que realizam 

os atos linguísticos. O poder da palavra é o poder de 

mobilizar a autoridade acumulada pelo falante e 

concentrá-la num ato linguístico (Bourdieu, 1977). Os 

casos mais evidentes em relação a tal afirmação são 

também os mais extremos: discurso político, sermão na 

igreja, aula, etc. As produções linguísticas deste tipo, e 

também de outros tipos, adquirem valor se realizadas no 

contexto social e cultural apropriado. As regras que 

governam a produção apropriada dos atos de linguagem 

levam em conta as relações sociais entre ofalante e o 

ouvinte. Todo ser humano tem que agir verbalmente de 

acordo com tais regras, isto é, tem que saber: a) quando 

pode falar e quando não pode, b) que tipo de conteúdos 

referenciais lhe são consentidos, c) que tipo de variedade 

linguística é oportuno que seja usada; (...) nem todos os 

integrantes de uma sociedade têm acesso a todas as 

variedades e muito menos a todos os conteúdos 

referenciais. Somente uma parte dos integrantes das 

sociedades complexas, por exemplo, tem acesso a uma 

variedade "culta" ou "padrão", considerada geralmente "a 

língua", e associada tipicamente a conteúdos de prestígio. 

 

(Linguagem, Escrita e Poder. São Paulo: Martins Fontes, 

1985.) 

  

O autor apresenta como ponto central de suas reflexões a 

respeito da linguagem a constatação de que todo ser 

humano 

 a)  usa a linguagem para que sua fala seja levada em conta 

e influencie seus interlocutores. 

 b)  quer agir de acordo com as regras de acesso a todas 

as variedades das sociedades complexas. 

 c)  reconhece quando pode e quando não pode falar, pois 

apenas alguns conteúdos referenciais lhe são consentidos. 

 d)  desconhece que as regras delimitadoras da produção 

dos atos de linguagem baseiam-se em relações sociais. 

 e)  sabe que os atos da fala tomam como referência as 

relações entre falantes e ouvintes. 

  

Questão 182: FUNRIO - Ana 

(INSS)/INSS/Letras/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A questão tomará por base o texto de Maurizzio Gnerre: 

 

A linguagem não é usada somente para veicular 

informações, isto é, a função referencial denotativa da 

linguagem não é senão uma entre outras; entre estas 

ocupa uma posição central a função de comunicar ao 

ouvinte a posição que o falante ocupa de fato ou acha que 

ocupa na sociedade em que vive. As pessoas falam para 

serem ouvidas, às vezes para serem respeitadas e também 

para exercer uma influência no ambiente em que realizam 

os atos linguísticos. O poder da palavra é o poder de 

mobilizar a autoridade acumulada pelo falante e 

concentrá-la num ato linguístico (Bourdieu, 1977). Os 

casos mais evidentes em relação a tal afirmação são 

também os mais extremos: discurso político, sermão na 

igreja, aula, etc. As produções linguísticas deste tipo, e 

também de outros tipos, adquirem valor se realizadas no 

contexto social e cultural apropriado. As regras que 

governam a produção apropriada dos atos de linguagem 

levam em conta as relações sociais entre ofalante e o 

ouvinte. Todo ser humano tem que agir verbalmente de 

acordo com tais regras, isto é, tem que saber: a) quando 

pode falar e quando não pode, b) que tipo de conteúdos 

referenciais lhe são consentidos, c) que tipo de variedade 

linguística é oportuno que seja usada; (...) nem todos os 

integrantes de uma sociedade têm acesso a todas as 

variedades e muito menos a todos os conteúdos 

referenciais. Somente uma parte dos integrantes das 

sociedades complexas, por exemplo, tem acesso a uma 

variedade "culta" ou "padrão", considerada geralmente "a 

língua", e associada tipicamente a conteúdos de prestígio. 

 

(Linguagem, Escrita e Poder. São Paulo: Martins Fontes, 

1985.) 

  

Na primeira frase do texto, o autor diz: “A linguagem não 

é usada somente para veicular informações, isto é, a 

função referencial denotativa da linguagem não é senão 



 

 

uma entre outras; entre estas ocupa uma posição central a 

função de comunicar ao ouvinte a posição que o falante 

ocupa de fato ou acha que ocupa na sociedade em que 

vive.” 

 

Esse trecho valoriza as funções que estão centradas no 

emissor e no destinatário, equiparadas pelo autor à função 

referencial. Essas outras funções denominam-se 

respectivamente 

 a)  emotiva e conativa. 

 b)  poética e fática. 

 c)  emotiva e fática. 

 d)  poética e conativa. 

 e)  imaginativa e heurística. 

  

Questão 183: FUNRIO - Ana 

(INSS)/INSS/Letras/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A questão tomará por base o seguinte texto jornalístico: 

 

Com grande atuação e sob gritos de “olé” dos 73.531 

torcedores que lotaram o Maracanã, a seleção brasileira 

venceu a Espanha ontem por 3 a 0 e conquistou o 

tetracampeonato da Copa das Confederações. Os 

espanhóis, celebrados mundo afora por seu futebol de 

toque de bola refinado, tombaram diante do talento de 

Neymar – autor de um gol –, do oportunismo de Fred – que 

marcou duas vezes –, do goleiro Júlio César – que, além de 

excelente partida, teve sorte numa cobrança de pênalti 

desperdiçada pelo zagueiro Sergio Ramos –, e de todo o 

time brasileiro, cuja aplicação foi acima da média. “Foi 

melhor do que a gente esperava, fechamos com chave de 

ouro”, disse Neymar, eleito o melhor jogador da partida e 

da competição. “Com todo o respeito à Espanha, o futebol 

tem uma hierarquia, o Brasil é pentacampeão do mundo”, 

afirmou Júlio César. “A gente sabe que vem aí um 

campeonato muito mais forte (a Copa de 2014). Mas é um 

caminho que podemos trilhar com mais confiança”, disse o 

técnico Luiz Felipe Scolari. 

 

(O Globo: 01/07/2013) 

  

Observamos na primeira frase da matéria quatro 

informações relevantes, colocadas hierarquicamente 

nesta ordem: 

 

I – a grande atuação da seleção brasileira. 

 

II – a presença de torcedores lotando o Maracanã. 

 

III – a vitória sobre a Espanha por 3 a 0. 

 

IV – a conquista do tetracampeonato da Copa das 

Confederações. 

 

Assinale a alternativa que reorganiza sintaticamente 

essas informações privilegiando a informação da vitória. 

 a)  A seleção brasileira venceu a Espanha ontem por 3 a 0 

e conquistou o tetracampeonato da Copa das 

Confederações, com grande atuação e sob gritos de “olé” 

dos 73.531 torcedores que lotaram o Maracanã. 

 b)  A seleção brasileira conquistou o tetracampeonato da 

Copa das Confederações vencendo a Espanha ontem por 3 

a 0, com grande atuação e sob gritos de “olé” dos 73.531 

torcedores que lotaram o Maracanã. 

 c)  A seleção brasileira fez a alegria dos 73.531 

torcedores que lotaram o Maracanã e com grande atuação 

venceu a Espanha ontem por 3 a 0, conquistando o 

tetracampeonato da Copa das Confederações. 

 d)  A seleção brasileira, sob gritos de “olé” dos 73.531 

torcedores que lotaram o Maracanã, conquistou o 

tetracampeonato da Copa das Confederações e venceu a 

Espanha ontem por 3 a 0 com grande atuação. 

 e)  A seleção brasileira teve grande atuação e venceu a 

Espanha ontem por 3 a 0, conquistando o tetracampeonato 

da Copa das Confederações, sob gritos de “olé” dos 

73.531 torcedores que lotaram o Maracanã. 

  

Questão 184: FUNRIO - Ana 

(INSS)/INSS/Letras/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A questão tomará por base o seguinte texto jornalístico: 

 

Com grande atuação e sob gritos de “olé” dos 73.531 

torcedores que lotaram o Maracanã, a seleção brasileira 

venceu a Espanha ontem por 3 a 0 e conquistou o 

tetracampeonato da Copa das Confederações. Os 

espanhóis, celebrados mundo afora por seu futebol de 

toque de bola refinado, tombaram diante do talento de 

Neymar – autor de um gol –, do oportunismo de Fred – que 

marcou duas vezes –, do goleiro Júlio César – que, além de 

excelente partida, teve sorte numa cobrança de pênalti 

desperdiçada pelo zagueiro Sergio Ramos –, e de todo o 

time brasileiro, cuja aplicação foi acima da média. “Foi 

melhor do que a gente esperava, fechamos com chave de 

ouro”, disse Neymar, eleito o melhor jogador da partida e 

da competição. “Com todo o respeito à Espanha, o futebol 

tem uma hierarquia, o Brasil é pentacampeão do mundo”, 

afirmou Júlio César. “A gente sabe que vem aí um 

campeonato muito mais forte (a Copa de 2014). Mas é um 

caminho que podemos trilhar com mais confiança”, disse o 

técnico Luiz Felipe Scolari. 

 

(O Globo: 01/07/2013) 

  

A notícia destaca a supremacia brasileira na partida 

decisiva contra a Espanha, mas há uma frase que revela de 

modo ainda mais taxativo a derrota espanhola. Assinale-a. 

 a)  A seleção brasileira conquistou o tetracampeonato da 

Copa das Confederações. 

 b)  A seleção brasileira venceu a Espanha ontem por 3 a 

0. 

 c)  Os espanhóis tombaram diante do talento de Neymar. 

 d)  Vem aí um campeonato muito mais forte. 

 e)  O futebol tem uma hierarquia. 

  

Questão 185: FUNRIO - ATI (MPOG)/MPOG/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  



 

 

A questão tomara por base o seguinte parágrafo, extraído 

da crônica “Percebes?”, de Caetano Veloso: 

  

Diante da TV, assistindo a um filme português no Canal 

Brasil, me deparei com uma experiência que já conhecia de 

antes mas que pensei que tivesse esquecido. O filme era 

falado em português europeu e estava legendado em 

português brasileiro. Foi vendo uma obra de Manuel de 

Oliveira no cinema que eu tinha passado pela mesma 

situação. Revivendo-a ao assistir televisão, pensei com 

mais convencimento que, dado o fato de os brasileiros em 

geral terem dificuldade de entender a fala lusitana, deve 

ser aceitável que filmes portugueses passem com legendas 

no Brasil. 

 

(O Globo, 05 de maio de 2013.) 
  

A partir dos dados oferecidos pelo texto, é possível 

concluir que Caetano admite que filmes portugueses sejam 

legendados no Brasil, já que na opinião dele os brasileiros 

 a) não temos o hábito de ver filmes portugueses no 

cinema ou na televisão. 

 b) desconhecemos o significado de muitas palavras da 

linguagem lusitana. 

 c) estranhamos a sintaxe e a ortografia praticadas em 

Portugal. 

 d) não estamos acostumados com a pronúncia dos 

portugueses. 

 e) precisamos assumir nossa língua como diferente da 

portuguesa. 

  

Questão 186: FUNRIO - ATI (MPOG)/MPOG/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A questão tomara por base o poema “Tema e Variações”, 

de Manuel Bandeira: 

  

Sonhei ter sonhado 

Que havia sonhado. 

 

Em sonho lembrei-me 

De um sonho passado: 

O de ter sonhado 

Que estava sonhando. 

 

Sonhei ter sonhado... 

Ter sonhado o quê? 

Que havia sonhado 

Estar com você. Estar? 

Ter estado, 

Que é tempo passado. 

 

Um sonho presente 

Um dia sonhei. 

Chorei de repente, 

Pois vi, despertado, 

Que tinha sonhado. 

 

(Poesia Completa, Rio de Janeiro: Aguilar, 1968.) 
  

Na superposição das camadas de sonhos de que fala a 

primeira estrofe do texto, pode-se identificar 

 a) um sonho principal e dois sonhos subordinados 

simultaneamente ao principal. 

 b) um sonho principal, um sonho secundário e um sonho 

terciário. 

 c) três sonhos interdependentes desprovidos de 

hierarquia. 

 d) dois sonhos secundários e um sonho imaginário. 

 e) dois sonhos principais e um sonho secundário. 

  

  

Questão 187: CESPE - Esc Pol (PC DF)/PC DF/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O problema intercultural não se resolve, como pretendem 

os multiculturalistas, pelo simples reconhecimento da 

isonomia axiológica entre culturas distintas, mas, 

fundamentalmente, pelo diálogo interpessoal entre 

indivíduos de culturas diferentes e, mais ainda, pelo 

acesso individual à própria diversidade cultural, como 

condição para o exercício da liberdade de pertencer a 

uma cultura, de assimilar novos valores culturais ou, 

simplesmente, de se reinventar culturalmente. Aliás, o 

reconhecimento da isonomia axiológica entre culturas é 

importante não porque limita a individualidade a uma 

estrita visão antropológica que projeta a condição humana 

ao círculo concêntrico da cultura do agrupamento familiar 

e social a que pertence o indivíduo, mas porque o liberta, 

ao lhe dar amplitude de opção cultural, que, 

transcendendo a esfera da identidade individual como 

simples parte de uma cultura, dimensiona a individualidade 

no campo da liberdade — da liberdade de criar a si 

mesmo. Por fim, a passagem para a democracia não 

totalitária, ou seja, democracia na e para a diversidade, 

decorre, justamente, da sensibilização do político e da 

democratização do espaço pessoal, antes preso à teia 

indizível do monismo cultural ocidental, tornando-se papel 

do Estado o oferecimento das condições de acessibilidade 

à diversidade cultural, ambiente imprescindível à 

autogestão da identidade pessoal. 

 

Miguel Batista de Siqueira Filho. Democracia, direito e 

liberdade. Goiânia: Editora da PUC Goiás, 2011, p. 95-6 
(com adaptações). 
  

Em relação ao texto acima, julgue o seguinte item. 

  

Nesse texto, de tipologia dissertativa, o autor defende o 

acesso de todos a um ambiente de diversidade cultural, 

que, em sua opinião, é essencial para a construção da 

identidade pessoal. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 188: CETRO - TA (ANVISA)/ANVISA/Área 

1/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo para responder à questão. 

 



 

 

Anvisa abre debate sobre novas regras para 

fitoterápicos 

 

A diretoria da Anvisa aprovou, nesta quinta-feira (07/03), 

a iniciativa regulatória para revisão das normas de 

medicamentos fitoterápicos no país. A intenção é tratar 

de modo diferenciado medicamentos resultantes de 

plantas de uso tradicional. Com isso, os fitoterápicos que 

constarem na lista elaborada pela Anvisa poderão ter a 

eficácia e segurança aprovadas com base nos relatos da 

literatura científica sobre o uso tradicional. A medida vai 

permitir que medicamentos importantes, mas que vinham 

perdendo espaço no mercado, sejam resgatados, 

valorizando a biodiversidade do Brasil. Atualmente, 

determinadas substâncias não conseguem se enquadrar 

nas exigências para o registro de medicamento, mesmo 

tendo um histórico conhecido e positivo de uso pela 

população. 

 

A Anvisa espera que, a partir da discussão em torno da 

proposta, os usuários possam ter acesso a um conjunto 

maior de opções terapêuticas. A medida vai representar, 

também, um estímulo à indústria nacional de fitoterápicos. 

 

Depois da aprovação da iniciativa regulatória pela 

diretoria, o próximo passo será a publicação de uma 

Consulta Pública para discussão com todos os interessados 

no tema. 

 

Portal da Anvisa (adaptado). 
  

Analise as assertivas abaixo, de acordo com o que se 

depreende do texto. 

 

I. A intenção da diretoria da Anvisa, ao revisar as 

normas de medicamentos fitoterápicos, é tratar 

de modo diferenciado medicamentos resultantes 

de plantas de uso tradicional. 

 

II. A biodiversidade brasileira será valorizada, e 

medicamentos importantes serão recuperados com 

essa nova medida. 

 

III. A eficácia e segurança dos fitoterápicos 

constam da lista relacionada pela literatura 

científica. 

 

É correto o que se afirma em 

 a) I, apenas. 

 b) II e III, apenas. 

 c) I e II, apenas. 

 d) II, apenas. 

 e) I e III, apenas. 

  

Questão 189: CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Pavio do destino 

 

   Sérgio Sampaio 

 

O bandido e o mocinho 

São os dois do mesmo ninho 

Correm nos estreitos trilhos 

Lá no morro dos aflitos 

Na Favela do Esqueleto 

São filhos do primo pobre 

A parcela do silêncio 

Que encobre todos os gritos 

E vão caminhando juntos 

O mocinho e o bandido 

De revólver de brinquedo 

Porque ainda são meninos 

  

Quem viu o pavio aceso do destino? 

 

Com um pouco mais de idade 

E já não são como antes 

Depois que uma autoridade 

Inventou-lhes um flagrante 

Quanto mais escapa o tempo 

Dos falsos educandários 

Mais a dor é o documento 

Que os agride e os separa 

Não são mais dois inocentes 

Não se falam cara a cara 

Quem pode escapar ileso 

Do medo e do desatino 

  

Quem viu o pavio aceso do destino? 

 

O tempo é pai de tudo 

E surpresa não tem dia 

Pode ser que haja no mundo 

Outra maior ironia 

O bandido veste a farda 

Da suprema segurança 

O mocinho agora amarga 

Um bando, uma quadrilha 

São os dois da mesma safra 

Os dois são da mesma ilha 

Dois meninos pelo avesso 

Dois perdidos Valentinos 

  

Quem viu o pavio aceso do destino? 

  

Acerca de aspectos linguísticos do texto, julgue o item a 

seguir. 

  

O termo “amarga” corresponde a uma característica que, 

no texto, qualifica “quadrilha” . 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 190: CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do 

Distrito Federal (SSP/DF) aponta redução de 39% nos 

casos de roubo com restrição de liberdade, o famoso 



 

 

sequestro-relâmpago, ocorridos entre 1.º de janeiro e 31 

de agosto deste ano, em comparação com o mesmo período 

do ano passado — foram 520 ocorrências em 2012 e 316 

em 2013. 

  

Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de 

sequestro-relâmpago em todo o DF, o que representa 

redução de 32% do número de ocorrências dessa natureza 

criminal em relação ao mesmo mês de 2012, período em 

que 57 casos foram registrados. Entre as 39 vítimas, 11 

foram abordadas no Plano Piloto, região que lidera a 

classificação de casos, seguida pela região administrativa 

de Taguatinga, com oito ocorrências. Segundo a SSP, o 

cenário é diferente daquele do mês de julho, em que 

Ceilândia e Gama tinham o maior número de casos. “38% 

dos crimes foram cometidos nos fins de semana, no 

período da noite, e quase 70% das vítimas eram do sexo 

masculino, o que mostra que a escolha da vítima é baseada 

no princípio da oportunidade e aleatória, não em função do 

gênero.” 

  

Ao todo, 82% das vítimas (32 pessoas) estavam sozinhas 

no momento da abordagem dos bandidos, por isso as 

forças de segurança recomendam que as pessoas tomem 

alguns cuidados, entre os quais, não estacionar em locais 

escuros e distantes, não ficar dentro de carros 

estacionados e redobrar a atenção ao sair de residências, 

centros comerciais e outros locais. 

 

DF registra 316 ocorrências de sequestro-relâmpago 

nos primeiros oito meses deste ano. R7, 6/9/2013. 

Internet: <http://noticias.r7.com> (com adaptações). 

  

Julgue o próximo item, relativo ao sentido e aos aspectos 

linguísticos do texto acima. 

  

O texto, predominantemente informativo, refuta a ideia 

de que os alvos preferenciais dos autores de sequestros-

relâmpago seriam do sexo feminino. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 191: CETRO - ERVS (ANVISA)/ANVISA/Área 

1/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o Texto II, abaixo, para responder à questão. 

 

A saúde e o fenômeno da cura têm tido significados 

diferentes conforme a época. O conceito de saúde, tal 

como o conceito de vida, não pode ser definido com 

precisão; os dois estão, de fato, intimamente 

relacionados. O que se entende por saúde depende da 

concepção que se possua do organismo vivo e de sua 

relação com o meio ambiente. Como essa concepção muda 

de uma cultura para outra, e de uma era para outra, as 

noções de saúde também mudam. O amplo conceito de 

saúde necessário à nossa transformação cultural – um 

conceito que inclui dimensões individuais, sociais e 

ecológicas – exige uma visão sistêmica dos organismos 

vivos e, correspondentemente, uma visão sistêmica de 

saúde. Para começar, a definição de saúde dada pela 

Organização Mundial da Saúde poderá ser útil: “A saúde é 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, 

e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades”. 

 

Embora a definição da OMS seja algo irrealista – pois 

descreve a saúde como um estado estático de perfeito 

bem-estar, em vez de um processo em constante mudança 

e evolução –, ela revela, não obstante, a natureza holística 

da saúde, que terá de ser apreendida se quisermos 

entender o fenômeno da cura. Ao longo dos tempos, a cura 

foi praticada por curandeiros populares, guiados pela 

sabedoria tradicional, que concebia a doença como um 

distúrbio da pessoa como um todo, envolvendo não só seu 

corpo como também sua mente, a imagem que tem de si 

mesma, sua dependência do meio ambiente físico e social, 

assim como sua relação com o cosmo e as divindades. 

Esses curandeiros, que ainda tratam a maioria dos 

pacientes no mundo inteiro, adotam muitas abordagens 

diferentes, as quais são holísticas em diferentes graus, e 

usam uma ampla variedade de técnicas terapêuticas. O 

que eles têm em comum é que nunca se restringem a 

fenômenos puramente físicos, como ocorre no modelo 

biomédico. Através de rituais e cerimônias, tentam 

influenciar a mente do paciente, aliviando a apreensão, que 

é sempre um componente significativo da doença, 

ajudando-o a estimular os poderes curativos naturais que 

todos os organismos vivos possuem. Essas cerimônias de 

cura envolvem usualmente uma intensa relação entre o 

curandeiro e o paciente, e são frequentemente 

interpretadas em termos de forças sobrenaturais 

canalizadas através do primeiro. 

  

CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação. Trad. Álvaro Cabral. 

São Paulo: Cultrix, 1999.  

  

Levando em consideração o texto como um todo, assinale a 

alternativa correta. 

 a) O efeito da subjetividade compromete a argumentação 

proposta pelo autor, o que se pode verificar em sentenças 

como “O que se entende por saúde depende da concepção 

que se possua do organismo vivo” e “se quisermos 

entender o fenômeno da cura” obscurecem o ponto de 

vista defendido. 

 b) Para expor o conceito de natureza holística da saúde e 

fazer que o leitor compreenda esse conceito, o autor do 

texto argumenta por meio de eventos desligados das 

circunstâncias de tempo e de lugar, além de propor o 

abandono do que supõe serem noções superadas, como a 

definição de saúde dada pela Organização Mundial da 

Saúde. 

 c) Pode-se depreender da argumentação apresentada que 

o “modelo biomédico” é antípoda do “modelo holístico”. O 

primeiro se caracteriza pela restrição a técnicas que 

lidam com fenômenos puramente físicos; o segundo, pela 

restrição a técnicas terapêuticas associadas a forças 

sobrenaturais, individuais, sociais e ecológicas. 

 d) De modo geral, infere-se que o autor se posiciona 



 

 

favoravelmente ao pressuposto fundamental das terapias 

holísticas – a despeito das diferentes abordagens que se 

pode verificar entre elas: a observação do homem como 

todo indivisível (na unidade de corpo, mente e espírito) e 

integrado ao meio ambiente, em termos físicos e também 

para além deles. 

 e) O autor defende a subsunção do modelo biomédico a 

outro, em cujas terapias predominam abordagens 

holísticas – nas quais a doença é entendida como disfunção 

física e mental, dependente do meio ambiente físico e 

social. O tratamento do caráter espiritual das doenças 

não é considerado válido pelo autor do texto, embora ele 

relate a sua existência. 

  

Questão 192: CETRO - ERVS (ANVISA)/ANVISA/Área 

1/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o Texto I e II, para responder à questão. 

  

Texto I 

 

Assim que o vapor Congo lançou âncoras, naquela manhã de 

22 de agosto de 1888, um velho de olhar difuso e bastas 

barbas brancas pisou, titubeante, na pedra do porto do 

Rio de Janeiro – o mesmo porto sujo, infecto e obsoleto 

de onde ele havia zarpado rumo à Europa para tratar da 

diabetes, da anemia e de problemas cardíacos. Treze 

meses haviam se passado e D. Pedro II estava de volta 

porque era preciso cuidar da saúde da monarquia. Ambos, 

imperador e império, exibiam uma imagem fragilizada e um 

corpo cansado. E os elixires e “remédios secretos”, 

anunciados pelos jornais ou em praças públicas, não 

pareciam capazes de recuperar o vigor dos áureos tempos 

em que ele fora chamado de “monarca-mecenas” e o Brasil 

desfrutara das benesses trazidas pelo café. 

 

D. Pedro continuava despertando a simpatia popular, tanto 

é que seria recebido com vivas e urras, ali mesmo no 

porto. Mas sua figura, abatida pela doença e desgastada 

pelos embates políticos, fazia com que ele mais parecesse 

um fantasma da realeza do que um real governante. Não 

havia remédio que pudesse salvar o império. 

  

Naquele melancólico crepúsculo da monarquia, o Brasil já 

era um vasto hospital, como diria, uma década mais tarde, 

o médico Miguel Pereira. A precariedade das condições 

sanitárias e os próprios hábitos da população, além da 

ineficiência e descaso do governo nas questões de saúde, 

faziam com que doenças infectocontagiosas, para as quais 

não havia cura, se espalhassem por todo o território 

nacional com rapidez espantosa. E, algumas delas, tinham 

começado a se disseminar justo a partir daquele porto no 

qual D. Pedro II acabava de desembarcar. 

 

De fato, 38 anos antes, no verão de 1850, uma 

devastadora epidemia de febre amarela havia chegado à 

zona portuária do Rio de Janeiro. Em apenas cinco meses, 

a doença (então chamada “vômito negro”) vitimou quase 

dez mil pessoas. Embora trágico, o surto acabaria sendo 

responsável por uma guinada na história do sanitarismo no 

Brasil, pois foi em função dele que o ministério do Império 

decidiu nomear, em fevereiro de 1850, uma Comissão 

Central de Saúde Pública. E tal comissão tornou-se o 

embrião da Junta Central de Higiene Pública, criada em 

20 de setembro de 1851. 

  

Foi da Junta Central de Higiene que partiram as primeiras 

medidas concretas, visando fiscalizar a propaganda de 

medicamentos no Brasil. E é natural que assim fosse, pois 

a instituição havia sido criada graças às pressões da 

Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, associação que, 

desde a sua fundação, em junho de 1829, lutava para 

regulamentar não só o exercício da medicina, mas a 

fabricação e a comercialização de medicamentos no Brasil, 

bem como os reclames que anunciavam seus supostos 

poderes curativos. 

  

BUENO, Eduardo. Vendendo Saúde: história da 
propaganda de medicamentos no Brasil. (Com adaptações)  

Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2008. 

(Série I. História da Saúde). 

  

Texto II  

  

A saúde e o fenômeno da cura têm tido significados 

diferentes conforme a época. O conceito de saúde, tal 

como o conceito de vida, não pode ser definido com 

precisão; os dois estão, de fato, intimamente 

relacionados. O que se entende por saúde depende da 

concepção que se possua do organismo vivo e de sua 

relação com o meio ambiente. Como essa concepção muda 

de uma cultura para outra, e de uma era para outra, as 

noções de saúde também mudam. O amplo conceito de 

saúde necessário à nossa transformação cultural – um 

conceito que inclui dimensões individuais, sociais e 

ecológicas – exige uma visão sistêmica dos organismos 

vivos e, correspondentemente, uma visão sistêmica de 

saúde. Para começar, a definição de saúde dada pela 

Organização Mundial da Saúde poderá ser útil: “A saúde é 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, 

e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades”. 

 

Embora a definição da OMS seja algo irrealista – pois 

descreve a saúde como um estado estático de perfeito 

bem-estar, em vez de um processo em constante mudança 

e evolução –, ela revela, não obstante, a natureza holística 

da saúde, que terá de ser apreendida se quisermos 

entender o fenômeno da cura. Ao longo dos tempos, a cura 

foi praticada por curandeiros populares, guiados pela 

sabedoria tradicional, que concebia a doença como um 

distúrbio da pessoa como um todo, envolvendo não só seu 

corpo como também sua mente, a imagem que tem de si 

mesma, sua dependência do meio ambiente físico e social, 

assim como sua relação com o cosmo e as divindades. 

Esses curandeiros, que ainda tratam a maioria dos 

pacientes no mundo inteiro, adotam muitas abordagens 

diferentes, as quais são holísticas em diferentes graus, e 

usam uma ampla variedade de técnicas terapêuticas. O 



 

 

que eles têm em comum é que nunca se restringem a 

fenômenos puramente físicos, como ocorre no modelo 

biomédico. Através de rituais e cerimônias, tentam 

influenciar a mente do paciente, aliviando a apreensão, que 

é sempre um componente significativo da doença, 

ajudando-o a estimular os poderes curativos naturais que 

todos os organismos vivos possuem. Essas cerimônias de 

cura envolvem usualmente uma intensa relação entre o 

curandeiro e o paciente, e são frequentemente 

interpretadas em termos de forças sobrenaturais 

canalizadas através do primeiro. 

  

CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação. Trad. Álvaro Cabral. 

São Paulo: Cultrix, 1999.  

  

Comparando os textos I e II, assinale a alternativa 

correta. 

 a) No texto I, a comparação entre a debilidade do 

imperador e a do império dá azo a construções de estilo 

que permitem associar a Monarquia à história do 

sanitarismo no Brasil; no texto II, a descrição das 

terapias holísticas tem por finalidade demonstrar que elas 

são mais amplas do que as do modelo biomédico. 

 b) O texto II, de Fritjof Capra, pode ser considerado 

texto de ficção, devido às marcas de subjetividade que 

nele se encontram – como as que se observam em “O amplo 

conceito de saúde necessário à nossa transformação 

cultural”. O mesmo se pode afirmar em relação ao texto 

de Eduardo Bueno. 

 c) A argumentação proposta no texto II, de Fritjof 

Capra, é fragilizada graças à parcialidade que apresenta, 

especialmente em trechos como “Embora a definição da 

OMS seja algo irrealista”. O texto I, por sua vez, contém 

apenas a descrição de eventos passados, sem traços 

argumentativos. 

 d) A comparação dos textos I e II permite inferir que as 

consequências da epidemia de febre amarela de 1850 – 

especialmente a criação da Junta Central de Higiene – 

engendraram iniciativas que tinham por fundamento a 

visão holística de saúde proposta por Fritjof Capra. 

 e) No texto I, de Eduardo Bueno, são permitidos o uso de 

recursos estilísticos e ocorrências de desvios em relação 

às orientações da prescrição gramatical, devido ao seu 

caráter literário. No texto II, de Fritjof Capra, o mesmo 

se pode afirmar quanto à passagem final, referente aos 

antigos curandeiros. 

  

Questão 193: CETRO - TRVS (ANVISA)/ANVISA/Área 

1/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo para responder à questão. 

 

Saúde e Anvisa lançam ações para segurança do 

paciente 

 

O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) lançaram, na segunda-feira, 1º de abril, 

o Programa Nacional de Segurança do Paciente. O objetivo 

é promover melhorias relativas à segurança do paciente, 

de forma a prevenir e reduzir a incidência de eventos 

adversos no atendimento e internação. O programa é 

resultado da experiência acumulada pela Rede Sentinela, 

um conjunto de hospitais coordenados pela Anvisa e que 

atuam fortemente na notificação de eventos adversos que 

afetam a assistência ao paciente. 

 

Uma das principais ações será a obrigatoriedade de que os 

hospitais e serviços de saúde implantem um Núcleo de 

Segurança do Paciente. O Núcleo, que deverá entrar em 

funcionamento em 120 dias a partir da aprovação da 

norma, será uma referência dentro de cada instituição na 

promoção de uma assistência segura e também na 

orientação aos pacientes, familiares e acompanhantes de 

pessoas internadas. 

 

Também passará a ser obrigatória a notificação mensal de 

eventos adversos associados à assistência à saúde. Para 

isso, a Anvisa vai colocar à disposição de todos os 

profissionais e serviços de saúde a Ficha de Notificação 

de Eventos Adversos. O formulário será hospedado no 

site da Agência e será o canal oficial para a notificação de 

situações adversas. Os serviços de saúde que não se 

adequarem à nova norma poderão perder o alvará de 

funcionamento. 

 

De acordo com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a 

existência de um sistema de notificação compulsória é 

fundamental para que as medidas necessárias sejam 

tomadas no tempo correto. “A notificação é muito 

importante para se investigar o que levou ao evento e para 

que se tome uma ação pontual de prevenção; é o que 

permite também uma ação local das vigilâncias sanitárias”, 

afirmou Padilha. 

 

O Programa estabelece, ainda, a criação do Comitê de 

Implementação do Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (CIPNSP). Composto por representantes do 

governo, da sociedade civil, de entidades de classe e 

universidades, tem por objetivo promover e apoiar a 

implementação de iniciativas voltadas à segurança do 

paciente em diferentes áreas da atenção à saúde. O 

Comitê também será uma referência para a tomada de 

decisão na área e de apoio à implantação do Programa. 

 

Portal Anvisa. Adaptado. 
  

De acordo com o que se depreende do texto, analise as 

assertivas abaixo. 

 

I. O Programa Nacional de Segurança do Paciente 

objetiva precaver e diminuir episódios avessos em 

relação a atendimento e internação, aprimorando a 

assistência ao paciente. 

 

II. Para que as medidas sejam tomadas dentro do 

tempo certo, não é necessário um sistema de 

notificação compulsória. 

 



 

 

III. O Núcleo de Segurança do Paciente 

promoverá uma assistência segura, além de 

orientar os pacientes, familiares e acompanhantes 

de internos dos hospitais e isso será uma 

referência em cada instituição. 

 

É correto o que se afirma em 

 a) I, apenas. 

 b) I e III, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) III, apenas. 

 e) I e II, apenas. 

  

Questão 194: CETRO - TA (ANVISA)/ANVISA/Área 

1/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo para responder à questão. 

 

Edward Jenner, um médico inglês, observou que um 

número expressivo de pessoas mostrava-se imune à 

varíola. Todas eram ordenhadoras e tinham se 

contaminado com cowpox, uma doença do gado semelhante 

à varíola, pela formação de pústulas, mas que não causava 

a morte dos animais. Após uma série de experiências, 

constatou que estes indivíduos permaneciam refratários à 

varíola, mesmo quando inoculados com o vírus. 

  

Em 14 de maio de 1796, Jenner inoculou James Phipps, um 

menino de 8 anos, com o pus retirado de uma pústula de 

Sarah Nelmes, uma ordenhadora que sofria de cowpox. O 

garoto contraiu uma infecção extremamente benigna e, 

dez dias depois, estava recuperado. Meses depois, Jenner 

inoculava Phipps com pus varioloso. O menino não adoeceu. 

  

Era a descoberta da vacina. Daí em diante, Jenner 

começou a imunizar crianças, com material retirado 

diretamente das pústulas dos animais e passado braço a 

braço. Em 1798, divulgava sua descoberta no trabalho “Um 

Inquérito sobre as Causas e os Efeitos da Vacina da 

Varíola”. 

  

Jenner enfrentou severas resistências. A classe médica, 

por exemplo, demonstrava ceticismo. Os variolizadores 

fizeram ferrenha oposição. Grupos religiosos alertavam 

para o risco da degeneração da raça humana pela 

contaminação com material bovino: a vacalização ou 

minotaurização, como foi chamada. Mas, em pouco tempo, 

a vacina conquistou a Inglaterra. Em 1799, era criado o 

primeiro instituto vacínico em Londres e, em 1802, sob os 

auspícios da família real, fundava-se a Sociedade Real 

Jenneriana para a Extinção da Varíola. 

  

BRASIL. Centro Cultural do Ministério da Saúde. 

Exposição: Revolta da Vacina: Cidadania, Ciência e Saúde. 

Adaptado. 

  

De acordo com o que se depreende do texto, assinale a 

alternativa correta. 

 a)  O médico inglês Edward Jenner descobriu a vacina 

para a cowpox, uma doença similar à varíola. 

 b)  A inoculação com material contaminado com a cowpox 

era capaz de imunizar contra a varíola. 

 c)  Jenner inoculou o garoto James Phipps por duas vezes 

com material contaminado pela varíola. 

 d)  A descoberta da vacina se deu assim que Jenner 

constatou que os indivíduos afetados por cowpox não 

contraíam a varíola. 

 e)  Toda a oposição enfrentada pela descoberta de 

Jenner se originava de pressupostos científicos. 

  

Questão 195: CESPE - TJ 

STF/STF/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

Eu não sou capaz de me lembrar do cheiro que meu pai 

tinha quando eu era criança. As pessoas mudam de cheiro 

com a idade, assim como mudam de pele e de voz, e quando 

você fala da infância, é possível que associe a figura do 

seu pai com a figura do seu pai como é hoje. Então, quando 

me lembro dele me trazendo um triciclo de presente, ou 

mostrando como funcionava uma máquina de costura, ou 

pedindo que eu lesse algumas palavras escritas no jornal, 

ou conversando comigo sobre as coisas que se conversam 

com uma criança de três anos, sete anos, treze anos, 

quando me lembro de tudo isso, a imagem dele é a que 

tenho hoje, os cabelos, o rosto, meu pai bem mais magro e 

curvado e cansado do que em fotografias antigas que não 

vi mais que cinco vezes na vida. 

 

Quando me lembro do meu pai me proibindo de mudar de 

escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e me pergunto se 

algo parecido acontece com ele: se a lembrança que ele 

tem de mim aos treze anos se confunde com a visão que 

ele tem de mim agora, depois de tudo o que ficou sabendo 

a meu respeito nessas quase três décadas, um acúmulo de 

fatos que apagam os tropeços do caminho para chegar até 

aqui, e o que para mim foi um capítulo decisivo da vida, a 

briga que tivemos por causa da mudança de escola, para 

ele pode não ter sido mais que um fato banal, uma entre 

tantas coisas que aconteciam em casa e no trabalho e na 

vida dele com a minha mãe e as outras pessoas ao redor 

durante a adolescência do filho. 

 

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2011, p. 48-9 (com adaptações). 
  

Acerca do texto, julgue o item a seguir. 

 

Depreende-se do texto que o narrador se ressente do 

fato de momentos marcantes de sua adolescência não 

terem sido guardados, na memória, por seu pai. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 196: CESPE - TJ 

STF/STF/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  



 

 

Texto para o item 

 

Eu não sou capaz de me lembrar do cheiro que meu pai 

tinha quando eu era criança. As pessoas mudam de cheiro 

com a idade, assim como mudam de pele e de voz, e quando 

você fala da infância, é possível que associe a figura do 

seu pai com a figura do seu pai como é hoje. Então, quando 

me lembro dele me trazendo um triciclo de presente, ou 

mostrando como funcionava uma máquina de costura, ou 

pedindo que eu lesse algumas palavras escritas no jornal, 

ou conversando comigo sobre as coisas que se conversam 

com uma criança de três anos, sete anos, treze anos, 

quando me lembro de tudo isso, a imagem dele é a que 

tenho hoje, os cabelos, o rosto, meu pai bem mais magro e 

curvado e cansado do que em fotografias antigas que não 

vi mais que cinco vezes na vida. 

 

Quando me lembro do meu pai me proibindo de mudar de 

escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e me pergunto se 

algo parecido acontece com ele: se a lembrança que ele 

tem de mim aos treze anos se confunde com a visão que 

ele tem de mim agora, depois de tudo o que ficou sabendo 

a meu respeito nessas quase três décadas, um acúmulo de 

fatos que apagam os tropeços do caminho para chegar até 

aqui, e o que para mim foi um capítulo decisivo da vida, a 

briga que tivemos por causa da mudança de escola, para 

ele pode não ter sido mais que um fato banal, uma entre 

tantas coisas que aconteciam em casa e no trabalho e na 

vida dele com a minha mãe e as outras pessoas ao redor 

durante a adolescência do filho. 

 

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2011, p. 48-9 (com adaptações). 
  

Acerca do texto, julgue o item a seguir. 

  

Infere-se do segundo parágrafo que os fatos lembrados 

dependem da importância que lhes foi atribuída pelos que 

os vivenciaram. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 197: CETRO - Ag AS (Campinas)/Pref 

Campinas/Farmácia/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo para responder à questão. 

 

Bactérias resistentes abrem a possibilidade de uma era 

pós-antibióticos 

 

"O mundo está prestes a perder essas curas milagrosas", 

já disse a diretora da OMS (Organização Mundial da 

Saúde), Margaret Chan, sobre os antibióticos. 

 

Chan se referiu a um futuro tenebroso, no qual infecções 

comuns não terão cura. É o que especialistas chamam de 

era pós-antibióticos. 

 

Esses remédios têm como alvo as bactérias, mas esses 

micro-organismos sempre acham uma forma de sobreviver 

e se tornarem resistentes, o que pede o uso de novos 

medicamentos. Por isso, antibióticos têm um tempo 

determinado de validade. 

 

O problema é que o arsenal terapêutico e o 

desenvolvimento de novas drogas só diminuíram nas 

últimas décadas. A última classe de antibióticos foi 

descoberta em 1987. 

 

O mau uso dos antibióticos (seja sem necessidade ou por 

tempo e dose incorretos) e o maior tráfego global de 

bactérias resistentes pioram o cenário. 

 

Neste ano, um relatório dos Centros de Controle de 

Doenças dos EUA chamou a atenção para o problema da 

gonorreia resistente às cefalosporinas, classe de 

antibióticos usados no tratamento dessa doença 

sexualmente transmissível. 

 

Para retardar o surgimento de uma superbactéria 

resistente, os CDCs (Centros de Controle e Prevenção de 

Doenças dos Estados Unidos) mudaram as diretrizes do 

tratamento, que agora deve combinar um remédio oral e 

outro injetável. 

 

As bactérias causadoras da tuberculose também geram 

preocupação, assim como a KPC, resistente à maioria dos 

medicamentos e que, normalmente, atinge pessoas 

hospitalizadas. 

 

Na semana passada, o Hospital de Clínicas da Unicamp 

anunciou que teve 11 casos de infecções pela KPC entre 

dezembro e março. 

 

Mariana Versolato. 

http://www1.folha.uol.com.br. Adaptado. 

  

De acordo com o que se depreende do texto, leia as 

assertivas abaixo. 

 

I. A era pós-antibióticos representa uma era 

tenebrosa – de acordo com Margaret Chan – na 

qual, possivelmente, infecções comuns não terão 

cura. 

 

II. Os antibióticos têm um tempo determinado de 

validade, devido ao grande tráfego global de 

bactérias. 

 

III. Apesar do grande desenvolvimento de novas 

drogas, nas últimas décadas, o mau uso dos 

antibióticos, seja sem necessidade ou por dose 

incorreta, pioram a situação, afastando as chances 

de curas milagrosas. 

 

É correto o que se afirma em 

 a)  I, apenas. 

 b)  I e II, apenas. 



 

 

 c)  II, apenas. 

 d)  II e III, apenas 

  

Questão 198: CETRO - Ana Lic (CREF 4)/CREF 

4/G50/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia atentamente o texto abaixo para responder à 

questão. 

 

Steve Blank explica porque grandes empresas não 

sabem inovar 
Ron Ashkenas 

 

O mais impressionante a respeito da lista de ‘50 Empresas 

Mais Inovadoras’ de 2013 da revista Fast Company é a 

relativa falta de empresas grandes e bem estabelecidas. 

Ao invés disso, a lista é dominada por grandes campeões 

tecnológicos dos últimos 20 anos, que integraram a 

inovação a seu DNA (Apple, Google, Amazon), e startups 

muito menores. 

 

Isso não é muito surpreendente – empresas jovens só são 

capazes de sobreviver se encontrarem formas criativas 

de viabilizar novas ideias comerciais. Contudo, empresas 

bem estabelecidas possuem a mesma motivação para 

inovar e têm ainda mais recursos para investir. Portanto, 

por que a inovação não é uma característica das grandes 

empresas? 

 

Para entender melhor essa questão, conversei 

recentemente com Steve Blank, empreendedor em série e 

coautor do livro 'The Startup Owner's Manual' e pai do 

movimento das 'startups light'. Ele cita três grandes 

razões pelas quais empresas bem estabelecidas têm 

dificuldade de inovar. 

 

Em primeiro lugar, o foco das empresas bem 

estabelecidas é executar um modelo de negócios que já 

existe. Por outro lado, o principal trabalho de uma startup 

é procurar um modelo de negócios funcional – trabalhar 

criativamente para encontrar a medida certa entre as 

necessidades dos clientes e o que a empresa pode 

oferecer de forma lucrativa. 

 

Em segundo lugar, encontrar um modelo de negócios viável 

não é um processo linear que pode ser guiado por um plano 

de negócios. Ele exige a busca de novos caminhos e a 

realização contínua de ajustes. Sendo assim, criar um novo 

modelo de negócios é algo inerentemente arriscado e com 

muito mais chances de fracassar que de funcionar. 

Infelizmente, empresas estabelecidas têm pouca 

tolerância ao risco, o que só aumenta a possibilidade de 

que seus empreendimentos novos e inovadores fracassem. 

 

Por fim, Blank destaca que as pessoas mais bem 

qualificadas para procurar novos modelos de negócios e 

conduzir experimentos interativos, geralmente, não são as 

pessoas que se saem bem no comando de unidades de 

negócios preexistentes. Empreendedores internos têm 

mais chance de serem os rebeldes que questionam as 

velhas formas de fazer as coisas e que possuam grande 

tolerância à falha. Ainda assim, ao invés de escolher essas 

pessoas para criar novos empreendimentos, as grandes 

empresas geralmente selecionam gestores de grande 

potencial que possuem as competências desejadas e são 

mais fáceis de controlar. 

  

Em resumo: o processo de começar um novo negócio – 

independentemente da originalidade da ideia – é 

completamente diferente de gerenciar uma empresa bem 

sucedida. Portanto, se você quer que sua empresa cresça 

de forma orgânica, é preciso organizar seus esforços em 

torno dessa diferença. 

 

Fonte: (Ron Ashkenas é sócio-gerente da Schaffer 
Consulting e atualmente é executivo residente na Escola 
de Negócios Haas da Universidade da Califórnia em 
Berkeley. Seu livro mais recente é ‘Simplesmente 
Eficaz’.). Adaptado 

  

Após a leitura do texto e de acordo com a frase que 

completa o período abaixo, marque V para verdadeiro ou F 

para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

  

Para encontrar um modelo de negócios possível de ser 

executado é necessário 

 

( ) buscar novos caminhos. 

 

( ) sempre realizar aprimoramentos. 

 

( ) arriscar sempre. 

 

 a) F/ V/ F 

 b) V/ V/ F 

 c) V/ F/ F 

 d) V/ F/ V 

 e) F/ F/ V 

  

Questão 199: CESGRANRIO - Tec 

(BR)/BR/Administração e Controle Júnior/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Morar só por prazer 

  

O número de residências habitadas por uma única pessoa 

está aumentando velozmente no Brasil e no mundo. Morar 

sozinho é um luxo que tem pouco a ver com solidão e segue 

uma tendência generalizada em países desenvolvidos. Cada 

vez mais gente batalha para conquistar o seu espaço 

individual. 

  

Há quem diga que é coisa de eremita ou então puro 

egoísmo, típico da “era moderna”. Chega-se até a falar na 

“ruína da família” e no “fim do convívio em comunidade”. 

Entretanto, o crescimento no número de casas habitadas 

por uma só pessoa, no Brasil e no mundo, não significa 

necessariamente isso. 



 

 

  

O antropólogo carioca Gilberto Velho, estudioso dos 

fenômenos urbanos, faz questão de enfatizar que a 

cultura que desponta não é marcada pelo egoísmo, mas sim 

pelo individualismo. Embora os dois conceitos muitas vezes 

se confundam no linguajar informal, e até nos dicionários, 

para a filosofia, o egoísmo é um julgamento de valor e o 

individualismo, uma doutrina baseada no indivíduo. 

  

De acordo com a psicanalista Junia de Vilhena, ter uma 

casa só para si é criar um espaço de individualidade, o que 

é muito saudável para o crescimento pessoal de cada um, 

seja homem, seja mulher, jovem ou adulto, solteiro, 

casado ou viúvo. “Em muitas famílias não há espaço para o 

indivíduo. O sistema familiar pode abafar e sufocar. Não 

dá mais para idealizar o conceito de família. Acredito que 

o aumento dos lares unipessoais nos propõe uma reflexão: 

que tipo de família queremos construir?” 

  

Junia lembra que nem sempre uma casa com dois ou vários 

moradores é um espaço de troca. Ser sociável, ou não, 

depende do jeito de ser das pessoas. Morar sozinho não 

define isso, embora possa reforçar características dos 

tímidos. Para os expansivos, ter um ambiente próprio de 

recolhimento propicia a tranquilidade que lhes permite 

recarregar as energias para viver o ritmo acelerado das 

grandes cidades. 

  
MESQUITA, Renata. Revista Planeta, ed. 477. São Paulo: 
Editora Três, junho de 2012. Adaptado. 
 

De acordo com o texto, o número de lares unipessoais 

está aumentando porque as pessoas 

 a) estão se tornando mais egoístas. 

 b) rejeitam a convivência em sociedade. 

 c) preferem um ritmo acelerado de vida. 

 d) pretendem se transformar em eremitas. 

 e) querem desenvolver sua individualidade. 

  

Questão 200: CONSULPLAN - Ad Adm (Cantagalo)/Pref 

Cantagalo/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

 

Ecologia 

 

Saguis são animais silvestres, a maioria das espécies é 
exclusivamente brasileira. Considerados os menores 
macacos do mundo, têm cerca de meio quilo e 30 
centímetros de altura na idade adulta. 

 

Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam macacos 

como animais domésticos, especialmente o sagui. Pequeno, 

engraçado e dócil enquanto filhote, encanta toda a família, 

especialmente as crianças. No entanto, torna-se um 

problema na medida em que cresce e adquire a maturidade 

sexual, por volta dos dois anos e meio de idade. A partir 

daí, é comum que eleja um membro da família a quem vai 

direcionar o seu afeto e passe a morder as demais 

pessoas que tentem se aproximar. Sua urina passa a ter 

odor forte e, além de tudo, o macaco pode ser facilmente 

contaminado por doenças de humanos e assim 

transformar-se em um transmissor destas. 

 

“Um primata jamais será um animal doméstico”, afirma a 

ecóloga Lívia Botár, coordenadora do Projeto Mucky, que 

socorre, recupera, mantém e pesquisa os saguis. Existem 

casos nos quais o pequenino macaco é dócil e pula de 

ombro em ombro na fase adulta, mas este comportamento 

não pode ser considerado “normal”. Trata-se de um desvio 

decorrente de deformidades físicas, raquitismo e mesmo 

de características psicológicas anômalas em virtude de um 

desenvolvimento inadequado. 

 

Uma vez decidido que não se quer mais o sagui, o que 

fazer com o animal? Ele já está acostumado a ser 

alimentado e protegido e, apesar da agressividade, 

considera as pessoas com quem convive como sua família. 

Soltá-lo numa floresta é condená-lo a sentir fome, frio e 

solidão. Na possibilidade de sobreviver e de ser aceito por 

um grupo, será um transmissor involuntário de doenças 

pela sua convivência com seres humanos. O melhor, então, 

é deixar os saguis viverem nas florestas e dar preferência 

aos cães e gatos, que são típicos animais de estimação. 

  

(O Estado de S.Paulo, mar. 2002. Suplemento especial de 

imóveis. Disponível em: www.ampliar.com/mucky.) 

 

De acordo com as ideias do texto, marque V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

 

( ) Muitas pessoas criam macacos como animais 

domésticos. 

 

( ) O Projeto Mucky socorre, recupera, mantém e 

pesquisa os saguis. 

 

( ) Por volta dos dois anos e meio de idade, o sagui 

adquire a maturidade sexual. 

 

A sequência está correta em 

 a)  V, F, V 

 b)  F, F, F 

 c)  V, V, V 

 d)  F, V, F 

 e)  V, V, F 

  

 

Gabarito 

1) Certo 2) D 3) A 4) D 5) D 6) B 7) B 8) B 9) E 10) 

Errado 11) Certo 12) Certo 13) Certo 14) D 15) E 16) A 

17) B 18) A 19) D 20) Errado 21) Certo 22) Errado 23) 

Errado 24) Errado 25) Certo 26) Certo 27) Errado 28) 

Certo 29) Certo 30) Errado 31) Certo 32) Certo 33) 

Certo 34) Certo 35) Errado 36) Errado 37) Certo 38) 

Certo 39) Certo 40) Certo 41) Errado 42) Certo 43) 

Errado 44) Certo 45) Errado 46) Certo 47) Errado 48) 

Errado 49) A 50) E 51) E 52) B 53) C 54) C 55) D 56) A 



 

 

57) E 58) C 59) Errado 60) Certo 61) Errado 62) Errado 

63) A 64) C 65) B 66) D 67) A 68) B 69) D 70) C 71) E 

72) Errado 73) Certo 74) B 75) E 76) D 77) E 78) C 79) E 

80) C 81) B 82) D 83) A 84) E 85) C 86) D 87) A 88) E 

89) B 90) E 91) Errado 92) Errado 93) Errado 94) Certo 

95) Certo 96) Errado 97) Certo 98) Certo 99) Errado 

100) Certo 101) Errado 102) Errado 103) D 104) Errado 

105) Certo 106) Errado 107) Errado 108) Certo 109) A 

110) D 111) A 112) A 113) D 114) A 115) C 116) E 117) 

B 118) A 119) B 120) C 121) E 122) A 123) D 124) D 

125) B 126) D 127) B 128) Errado 129) Certo 130) Certo 

131) A 132) Certo 133) Certo 134) Certo 135) Errado 

136) Certo 137) Certo 138) Certo 139) A 140) D 141) E 

142) C 143) A 144) B 145) A 146) D 147) E 148) B 149) 

Errado 150) A 151) D 152) A 153) B 154) C 155) C 156) 

A 157) B 158) B 159) C 160) C 161) C 162) E 163) D 

164) E 165) B 166) D 167) B 168) Certo 169) Certo 170) 

Certo 171) C 172) A 173) A 174) E 175) C 176) A 177) E 

178) A 179) B 180) D 181) A 182) A 183) A 184) C 185) 

D 186) B 187) Certo 188) C 189) Errado 190) Certo 191) 

D 192) A 193) B 194) B 195) Errado 196) Certo 197) A 

198) B 199) E 200) C 

  

Questão 1: CESPE - TJ TRE ES/TRE 

ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011  

Assunto: Sentidos  

No artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, dispôs a Carta Magna de 1988: "Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos respectivos." Era o reconhecimento de um direito. 

Restava regulamentar a forma pela qual esse direito seria 

garantido. Em novembro de 2003, o presidente da 

República assinou o Decreto n.º 4.877, que estabelece, em 

seu artigo 2.º: "Consideram-se remanescentes das 

comunidades dos quilombos, para os fins deste decreto, os 

grupos étnico-raciais, segundo critérios de 

autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados 

de relações territoriais específicas, com presunção de 

ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida." 

 

E, logo em seguida, o parágrafo primeiro do mesmo artigo 

reafirma e esclarece: "Para os fins deste decreto, a 

caracterização dos remanescentes das comunidades dos 

quilombos será atestada mediante autodefinição da 

própria comunidade." 

 

Essa regulamentação resultou naquilo que o professor 

Denis Rosenfield descreveu como "ressemantização da 

palavra quilombo"; segundo ele, "o quilombo já não 

significaria um povoado formado por escravos negros (...), 

mas uma identidade cultural." 

 

O Estado de S.Paulo, 29/11/2010 (com adaptações). 
 

Com relação aos sentidos e a aspectos linguísticos do 

texto acima, julgue o item a seguir. 

 

O vocábulo 'presunção' é empregado no texto com o 

sentido de suposição que se tem como verdadeira. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 2: CESPE - AJ TRE ES/TRE 

ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011  

Assunto: Sentidos  

As eleições no Brasil mobilizam os veículos de informação 

também pelo anedotário que produzem. Curiosamente, a 

presença crescente de indígenas no processo eleitoral nos 

é transmitida exatamente nesse registro. De certo modo, 

a participação dos indígenas na disputa por vagas nos 

Poderes Legislativo e Executivo é apresentada no mesmo 

tom de estranheza com que o jornalismo brasileiro 

descreve xinguanos paramentados com sandálias havaianas 

e calções adidas. É como se a candidatura indígena 

selasse, solenemente, a inexorável aculturação. 

 

Para além desse anedotário há, de fato, muito que 

refletirmos. Afinal, os mais diversos povos indígenas 

estão lidando com as grandes instituições da sociedade 

branca e com processos políticos pertencentes a uma 

gramática social e simbólica que lhes é absolutamente 

estranha, ao menos na maneira como estamos 

acostumados a pensar. A começar pela representação 

política, que envolve, no mínimo, premissas e categorias 

mentais muito distintas dos modos nativos de fazer 

política. 

 

A política, que em muitas formulações nativas atravessa a 

vida social de maneira ampla, articulando-se 

simultaneamente às regras do parentesco, ao complexo 

ritual e religioso, ao discurso cosmológico, passa então a 

circular em uma ordem específica, a ordem política, regida 

por uma racionalidade burocrática e fundamentada em 

valores que se pretendem universalmente válidos. Formas 

tradicionais de liderança política − como, por exemplo, a 

assumida pelo sábio ancião, com sua oratória sensível, seu 

zelo pela reatualização permanente do legado mitológico e 

da tradição, seu prestígio guerreiro − cedem lugar para 

uma nova forma de liderança, dessa vez protagonizada por 

jovens talentosos, escolarizados, falantes do português, 

minimamente conhecedores dos códigos e peculiaridades 

do mundo dos brancos. 

 

Marcos Pereira Rufino. Instituições dos brancos. 
Internet: <www.pib.socioambiental.org>, set./2000 (com 
adaptações). 
 

Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o 

item a seguir. 

 

O vocábulo "gramática", no texto, é empregado com o 

sentido de sistema. 

 Certo  

 Errado  



 

 

  

Questão 3: CONSULPLAN - Ag PM (IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Sentidos  

TEXTO I: 

 

POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008-2009: 

mais de 90% da população 

comem poucas frutas, legumes e verduras 

 

O consumo alimentar da população brasileira combina a 

tradicional dieta à base de arroz e feijão com alimentos 

com poucos nutrientes e muitas calorias. A ingestão diária 

de frutas, legumes e verduras está abaixo dos níveis 

recomendados pelo Ministério da Saúde (400g) para mais 

de 90% da população. Já as bebidas com adição de açúcar 

(sucos, refrescos e refrigerantes) têm consumo elevado, 

especialmente entre os adolescentes, que ingerem o dobro 

da quantidade registrada para adultos e idosos, além de 

apresentarem alta frequência de consumo de biscoitos, 

linguiças, salsichas, mortadelas, sanduíches e salgados e 

uma menor ingestão de feijão, saladas e verduras. 

 

A ingestão de alguns componentes de uma dieta saudável, 

como arroz, feijão, peixe fresco e farinha de mandioca, 

diminui à medida que aumenta o rendimento familiar per 

capita. Já o consumo de pizzas, salgados fritos, doces e 

refrigerantes se eleva. A ingestão de frutas, verduras e 

laticínios diet/light também aumenta com a renda. 

 

Na área rural, as médias de consumo individual diário 

foram maiores para arroz, feijão, peixe fresco, batata-

doce, farinha de mandioca e manga, entre outros. Já na 

área urbana, destacaram-se refrigerantes, pães, 

cervejas, pizzas e biscoitos recheados. 

 

O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão 

calórica total e foi maior nas áreas urbanas, na região 

Sudeste, entre os homens e para indivíduos na faixa de 

renda familiar per capita mais elevada. 

 

Entre as prevalências de inadequação de consumo 

(percentuais de pessoas que ingerem determinado 

nutriente em níveis abaixo das necessidades diárias ou 

acima do limite recomendado) destacam-se o excesso de 

gorduras saturadas e açúcar (82% e 61% da população, 

respectivamente) e escassez de fibras (68% da 

população). 

 

(http://www.ibge.gov.br / com adaptações) 

  

“... além de apresentarem alta frequência de consumo de 

biscoitos, linguiças, salsichas, mortadelas, sanduíches e 

salgados e uma menor ingestão de feijão, saladas e 

verduras.” No contexto, a expressão grifada indica 

 a) a independência econômica dos adolescentes. 

 b) o alto grau de conhecimento nutricional. 

 c) a oposição à expressão “o dobro da quantidade”. 

 d) a determinação do tempo de uma ação. 

 e) a confirmação da informação “níveis recomendados”. 

  

Questão 4: CONSULPLAN - Ag PM (IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Sentidos  

TEXTO III: 

  

IBGE divulga Indicadores de Sustentabilidade do Brasil 

 

Nesta quarta-feira, 1 de setembro, o IBGE divulgou os 

IDS – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

referentes ao ano de 2010, que apontaram que, embora o 

país tenha evoluído nos principais aspectos 

socioambientais avaliados, ainda há um longo caminho para 

percorrer rumo ao desenvolvimento sustentável, 

sobretudo na preservação da biodiversidade. 

  

(Planeta Sustentável – 01/09/2010) 

 

TEXTO IV: 

 

São Paulo é encoberta por camada de poluição, que 

dificulta inclusive a visão. A qualidade do ar na cidade de 

São Paulo é a pior dos últimos oito anos. Segundo os dados 

da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental), 37 dias dos últimos sete meses atingiram 

níveis de poluição acima do padrão aceitável. – Thiago 

Bernardes/Folhapress. 

  

(07/08/2011 – 09h10, do UOL Notícis) 

  

A existência do problema da poluição tratado no texto IV 

é comprovada pela expressão do texto III “IBGE divulga 

Indicadores de Sustentabilidade do Brasil” 

 a) “IDS – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável” 

 b) “aspectos socioambientais avaliados” 

 c) “há um longo caminho para percorrer” 

 d) “desenvolvimento sustentável” 

 e) “preservação da biodiversidade” 

  

Questão 5: CONSULPLAN - Ag PM (IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Linguagem  

TEXTO III: 

  

IBGE divulga Indicadores de Sustentabilidade do Brasil 

 

Nesta quarta-feira, 1 de setembro, o IBGE divulgou os 

IDS – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

referentes ao ano de 2010, que apontaram que, embora o 

país tenha evoluído nos principais aspectos 

socioambientais avaliados, ainda há um longo caminho para 

percorrer rumo ao desenvolvimento sustentável, 

sobretudo na preservação da biodiversidade. 

  

(Planeta Sustentável – 01/09/2010) 

 

TEXTO IV: 

 

São Paulo é encoberta por camada de poluição, que 

dificulta inclusive a visão. A qualidade do ar na cidade de 



 

 

São Paulo é a pior dos últimos oito anos. Segundo os dados 

da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental), 37 dias dos últimos sete meses atingiram 

níveis de poluição acima do padrão aceitável. – Thiago 

Bernardes/Folhapress. 

  

(07/08/2011 – 09h10, do UOL Notícias) 

  

Considerando as informações acerca de sustentabilidade e 

poluição, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 

para as falsas. 

 

( ) A informação apresentada no texto III utiliza 

uma linguagem formal. 

 

( ) A informação “São Paulo é encoberta por 

camada de poluição, que dificulta a visão”, do texto 

IV, contradiz todo o texto III. 

 

( ) O tema tratado no texto III é de caráter atual 

considerando o texto IV. 

 

A sequência está correta em 

 a) F, F, F 

 b) V, F, V 

 c) V, V, V 

 d) F, V, F 

 e) V, V, F 

  

Questão 6: FUNIVERSA - AFAU (SEPLAG DF)/SEPLAG 

DF/Controle Ambiental/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

 

            Imagine se o mercado de energia funcionasse 

assim: você vai a uma loja de departamentos e compra um 

kit de energia solar ou eólica. Instala o dito cujo no 

telhado, seguindo o manual de instruções, pluga na tomada 

e, com o celular ou o computador, controla a produção de 

energia em casa. Quando seu gasto de energia for maior 

que a produção, você recebe uma conta em casa. Mas, 

quando a produção superar o consumo, algo incrível 

acontece: chega um cheque pelo correio. Não seria 

sensacional? 

 

            Seria, claro. Mas o jeito como os Estados Unidos 

estão incorporando energias limpas ao seu sistema é bem 

diferente disso. Por lá, eles estão substituindo carvão 

queimado por energia eólica e solar, o que é bom, mas de 

uma maneira que não muda a relação entre os produtores 

e os consumidores de energia. Você conhece o modelo: 

usinas gigantescas produzindo energia, postes 

monumentais transportando essa energia por milhares e 

milhares de quilômetros. Quem quiser pode instalar seu 

painel solar no telhado, mas o sonho de mandar essa 

energia para a rede e faturar uns trocadinhos com isso 

continua bem longe da realidade. 

 

            A revista Fast Company publicou, na sua edição de 

julho/agosto, uma reportagem bem interessante acerca 

de um novo sistema de produção descentralizada de 

energia, o microgrid, que se opõe ao tradicional macrogrid. 

A diferença entre os dois parece com a distinção entre a 

televisão (uma enorme infraestrutura de mão única que 

leva informação do centro para as bordas) e a Internet 

(uma teia gigantesca que não tem centro - todo mundo 

produz e consome ao mesmo tempo). 

 

            Assim como a Internet deu origem a uma 

avalanche de empreendedorismo pelo mundo, a ponto de 

algumas das maiores empresas do planeta hoje terem 

nascido lá dentro, essa mudança poderia iniciar uma nova 

era de dinamismo no setor de energia. Qualquer um de nós 

poderia ajudar a resolver a crise de energia - e ganhar 

dinheiro com isso. Haveria um surto de inovação, com 

gente mundo afora tentando desenvolver cataventos e 

placas solares mais eficientes, novas fontes de energia e 

de transmissão. 

 

Denis Russo Burgierman. Internet: 
<http://veja.abril.com.br> (com adaptações). Acesso em 
22/9/2009. 
 

Assinale a alternativa que apresenta explicitação mais 

apropriada do tema central do texto. 

 a) O mercado de energia pode estar à venda em uma loja 

de departamentos.  

 b) Receber pelo correio uma conta ou um cheque relativos 

aos gastos com energia já é possível.  

 c) Usinas gigantescas e postes monumentais compõem o 

perfil do sistema energético.  

 d) Televisão e Internet: tecnologias que se opõem e se 

complementam.  

 e) Descentralização no sistema elétrico: alternativa para 

a crise no setor de energia elétrica.  

  

Questão 7: FGV - ACI (SEFAZ RJ)/SEFAZ RJ/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Cidadania e Responsabilidade Social do Contador como 

agente da conscientização tributária das empresas e 

da sociedade 

 

Entende-se que a arrecadação incidente sobre os diversos 

setores produtivos é necessária para a manutenção da 

máquina governamental, para a sustentação do Estado em 

suas atribuições sociais e para aplicação na melhoria da 

qualidade de vida da população. É imprescindível que a 

tributação seja suportável e mais bem distribuída e que 

contribuam com justiça e se beneficiem dessa 

contribuição. 

 

A conjuntura atual exige maior qualificação em todas as 

áreas do conhecimento; assim, a profissão contábil deve 

despertar para a conscientização tributária. Conceitos 

como parceria e corresponsabilidade no sistema tributário 

somente podem ser efetivados se a sociedade como um 

todo estiver mais esclarecida e comprometida. 

Apresentar alguns fatores como a falta de 



 

 

conscientização tributária e participação cidadã pode 

representar um alerta, mas não é o suficiente. 

 

Ao analisar o progresso da humanidade, percebe-se que o 

desenvolvimento social e econômico foi possível porque o 

homem sistematizou formas de organização entre os 

povos. A necessidade de organização fez com que o 

Estado se tornasse o elemento direcionador desse 

processo. E, como forma de se autofinanciar, criou o 

tributo a fim de possibilitar as condições mínimas de 

sobrevivência para a sociedade civil. E, como partícipe e 

ponto referencial de controle, exatidão e confiança, 

surgiu o profissional contábil. 

 

O contador - aqui citado na forma masculina sem querer 

suscitar questões de gênero - não pode mais ser visto 

como o profissional dos números, e sim um profissional 

que agrega valor, espírito investigativo, consciência crítica 

e sensibilidade ética. Se a atual conjuntura exige maior 

qualificação profissional, o conhecimento contábil deve 

transcender o processo específico e visualizar questões 

globais pertinentes ao novo mundo do trabalho, que exige 

criatividade, perfil de empreender e habilidade de 

aprender, principalmente nas relações sociais. 

 

Sendo assim, alguns conceitos tornam-se essenciais para 

estabelecer a relação entre Estado, sociedade, empresa e 

o contador. O Estado tem por missão suprir as 

necessidades básicas da população; assim, sua eficiência e 

transparência tornam-se mister do processo. 

 

Entre a sociedade, a empresa e o Estado, está o 

profissional contábil, que, por sua vez, é o elo entre Fisco 

e contribuinte. É de fundamental importância que esse 

profissional aprimore seu entendimento tributário, 

percebendo sua necessidade. Ratifica-se, assim, o 

conceito de que a conscientização tributária pode 

representar um ponto de partida para a formação cidadã 

como uma das formas eficazes de atender às demandas 

sociais, com maior controle sobre a coisa pública. 

 

É dever do Estado manter as necessidades básicas da 

população; e, para isso, são impostas obrigações. Os 

contribuintes, porém, não possuem apenas deveres, mas 

também plenos direitos. 

 

Se o Fisco - aqui referenciando-se o estadual - é por 

demais significativo para o funcionamento da máquina 

administrativa, sua eficiência e transparência tornam-se 

mister do processo. Nesse sentido, se a evasão tributária 

é uma doença social, seu combate ou tratamento não pode 

ficar restrito aos seus agentes; é necessário o 

envolvimento de toda a sociedade. Entretanto, interesses 

diversos sempre deixaram a sociedade à margem do 

processo, como se ela não precisasse participar de forma 

efetiva das decisões econômicas e, em contrapartida, 

contribuir de forma direta e irrestrita para a própria 

sustentação. 

(...) 

 

(Merlo, Roberto Aurélio; Pertuzatti, Elizandra. Disponível 
em 
<www.rep.educacaofiscal.com.br/material/fisco_contador.
pdf>. Com adaptações) 
 

Com base na leitura do texto, analise as afirmativas a 

seguir: 

  

I. Aponta-se, no texto, uma nova perspectiva de atuação 

do profissional contábil, diferente da concepção 

tradicional de profissional dos números. 

 

II. O texto defende a necessidade de se desenvolver no 

profissional contábil uma consciência tributária. 

 

III. O contador deve igualmente se envolver no combate 

à evasão tributária. 

 

Assinale 

 

 a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 

 b) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 

 c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 d) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

 e) se todas as afirmativas estiverem corretas.  

  

Questão 8: FGV - ACI (SEFAZ RJ)/SEFAZ RJ/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Cidadania e Responsabilidade Social do Contador como 

agente da conscientização tributária das empresas e 

da sociedade 

 

Entende-se que a arrecadação incidente sobre os diversos 

setores produtivos é necessária para a manutenção da 

máquina governamental, para a sustentação do Estado em 

suas atribuições sociais e para aplicação na melhoria da 

qualidade de vida da população. É imprescindível que a 

tributação seja suportável e mais bem distribuída e que 

contribuam com justiça e se beneficiem dessa 

contribuição. 

 

A conjuntura atual exige maior qualificação em todas as 

áreas do conhecimento; assim, a profissão contábil deve 

despertar para a conscientização tributária. Conceitos 

como parceria e corresponsabilidade no sistema tributário 

somente podem ser efetivados se a sociedade como um 

todo estiver mais esclarecida e comprometida. 

Apresentar alguns fatores como a falta de 

conscientização tributária e participação cidadã pode 

representar um alerta, mas não é o suficiente. 

 

Ao analisar o progresso da humanidade, percebe-se que o 

desenvolvimento social e econômico foi possível porque o 

homem sistematizou formas de organização entre os 

povos. A necessidade de organização fez com que o 

Estado se tornasse o elemento direcionador desse 

processo. E, como forma de se autofinanciar, criou o 

tributo a fim de possibilitar as condições mínimas de 



 

 

sobrevivência para a sociedade civil. E, como partícipe e 

ponto referencial de controle, exatidão e confiança, 

surgiu o profissional contábil. 

 

O contador - aqui citado na forma masculina sem querer 

suscitar questões de gênero - não pode mais ser visto 

como o profissional dos números, e sim um profissional 

que agrega valor, espírito investigativo, consciência crítica 

e sensibilidade ética. Se a atual conjuntura exige maior 

qualificação profissional, o conhecimento contábil deve 

transcender o processo específico e visualizar questões 

globais pertinentes ao novo mundo do trabalho, que exige 

criatividade, perfil de empreender e habilidade de 

aprender, principalmente nas relações sociais. 

 

Sendo assim, alguns conceitos tornam-se essenciais para 

estabelecer a relação entre Estado, sociedade, empresa e 

o contador. O Estado tem por missão suprir as 

necessidades básicas da população; assim, sua eficiência e 

transparência tornam-se mister do processo. 

 

Entre a sociedade, a empresa e o Estado, está o 

profissional contábil, que, por sua vez, é o elo entre Fisco 

e contribuinte. É de fundamental importância que esse 

profissional aprimore seu entendimento tributário, 

percebendo sua necessidade. Ratifica-se, assim, o 

conceito de que a conscientização tributária pode 

representar um ponto de partida para a formação cidadã 

como uma das formas eficazes de atender às demandas 

sociais, com maior controle sobre a coisa pública. 

 

É dever do Estado manter as necessidades básicas da 

população; e, para isso, são impostas obrigações. Os 

contribuintes, porém, não possuem apenas deveres, mas 

também plenos direitos. 

 

Se o Fisco - aqui referenciando-se o estadual - é por 

demais significativo para o funcionamento da máquina 

administrativa, sua eficiência e transparência tornam-se 

mister do processo. Nesse sentido, se a evasão tributária 

é uma doença social, seu combate ou tratamento não pode 

ficar restrito aos seus agentes; é necessário o 

envolvimento de toda a sociedade. Entretanto, interesses 

diversos sempre deixaram a sociedade à margem do 

processo, como se ela não precisasse participar de forma 

efetiva das decisões econômicas e, em contrapartida, 

contribuir de forma direta e irrestrita para a própria 

sustentação. 

(...) 

 

(Merlo, Roberto Aurélio; Pertuzatti, Elizandra. Disponível 
em 
<www.rep.educacaofiscal.com.br/material/fisco_contador.
pdf>. Com adaptações) 
 

A respeito da estrutura do texto e suas ideias, analise as 

afirmativas a seguir: 

 

I. O texto apresenta apoio em trajetória histórica para 

abordar seu tema. 

 

II. Há trechos de autorreferencialidade (metalinguagem) 

no texto. 

 

III. O texto não apresenta argumentos, limita-se à 

exposição de fatos. 

 

Assinale 

 a) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 

 b) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 c) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 

 d) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

 e) se todas as afirmativas estiverem corretas.  

  

Questão 9: FGV - ACI (SEFAZ RJ)/SEFAZ RJ/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

 

 
(Rodrigo Zoom. http://tirasnacionais.blogspot.com) 
 

Pela leitura do quadrinho, é possível inferir que 

 a) o menino não gosta do seu pai. 

 b) o menino não acredita na explicação da mãe. 

 c) a mãe percebe a ironia na fala do filho. 

 d) o pai do menino é feio. 

 e) o pai do menino havia sido uma pessoa bonita. 

  

Questão 10: CEPERJ - OF (SEFAZ RJ)/SEFAZ RJ/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O DIFÍCIL EQUILÍBRIO 

 

            "As tecnologias digitais aumentam a 

democratização infinitamente, e vão em caminho contrário 

ao da intervenção do Estado", afirma o cientista político 

Alexandre Barros. Exemplo das mudanças em curso, "o 

governo do Egito caiu em uma revolta sem líder", aponta 

Paulo Tonet Camargo, diretor da Associação Nacional de 

Jornais (ANJ). "Assistimos a um fenômeno fantástico no 

mundo, das revoluções sem líder", diz ele. "As pessoas 

querem viver de acordo com sua própria consciência, dar 

opinião, exercer seu livre arbítrio(a). Esse é o novo 

modelo". Para o diplomata Marcos Troyjo, o mundo vive o 

momento da fundação de algo novo, em plena construção e 

ainda desconhecido. Os três participaram do seminário 

Liberdade em Debate, promovido pelo Instituto Millenium, 

ao lado do jornalista Ricardo Gandour, diretor de 

conteúdo do Grupo Estado, que destacou, nessa virada de 

paradigma, a necessidade de fortalecer as instituições 

para a mediação equilibrada do exercício do poder(b) em 

suas diferentes esferas. Para Troyjo, o novo ambiente 

político e social em formação vai se basear em alguns 

parâmetros principais, entre eles a dinâmica altamente 

acelerada das tecnologias(c), crucial para a liberdade de 

expressão e um desafio para as empresas de comunicação. 



 

 

 

            Ao permitir que cada vez mais gente tenha seu 

próprio canal de expressão, seja uma rádio online ou um 

blog, a Internet, segundo Barros, tornaria obsoletas as 

tradicionais alegações éticas e morais para a intervenção 

do Estado na sociedade por meio de veículos públicos de 

comunicação." A tecnologia torna a justificativa moral 

para intervenções nessa área menos crível". Mas é preciso 

que a rede seja neutra e livre. "Por isso, a grande batalha 

para não controlar a Internet; por enquanto, dá para 

termos o Julian Assange no Wikileakes; daqui a pouco, não 

se pode mais". 

 

            Precisamos fortalecer nossa democracia, 

resgatando e restaurando, com força máxima, esses 

cânones básicos(d): equilíbrio e representatividade dos 

poderes; o poder mediador das instituições", diz Gandour. 

Na avaliação dele, a Internet multiplica os canais de 

repercussão e interatividade e realimenta a produção de 

notícias, mas a maior parte do que se gera de informação 

primária na rede ainda nasce das redações tradicionais. 

Para Troyojo, passo importante para deixar o modelo de 

Estado Babá é a sociedade recusar a tutela, ou, no caso da 

mídia, o excesso de investimento publicitário estatal. 

 

            Na análise de Alexandre Barros, os estados são 

quase sempre arbitrários e desmedidos quando tentam 

intervir nas ações da sociedade ou do indivíduo(e). Na 

opinião do cientista político, "é fundamental que exista 

liberdade tanto de pensamento como de circulação de 

ideias, de associação e de dissociação - quando alguém 

pode deixar uma religião, por exemplo, mesmo tendo sido 

batizado. 

 

            Atualmente, qualquer esforço de controlar 

conteúdos na sociedade "é ridículo", na opinião do diretor 

da ANJ. "Antigamente, o que não saía no Repórter Esso, 

ninguém ficava sabendo. Hoje, se algum telejornal não der 

a notícia, milhares de sites vão furá-lo em dois segundos". 

 

(Jornal O Globo, Projetos de Marketing, 23 de março de 
2011) 
 

De acordo com o contexto, a afirmação segundo a qual "As 

tecnologias digitais aumentam a democratização 

infinitamente...". se justifica no seguinte trecho: 

 

 a) "As pessoas querem viver de acordo com sua própria 

consciência, dar opinião, exercer seu livre arbítrio." 

 b) "...necessidade de fortalecer as instituições para a 

mediação equilibrada do exercício do poder..." 

 c) "o novo ambiente político e social em formação vai se 

basear em alguns parâmetros principais, entre eles a 

dinâmica altamente acelerada das tecnologias..." 

 d) "Precisamos fortalecer nossa democracia, resgatando 

e restaurando, com força máxima, esses cânones 

básicos..." 

 e) "os estados são quase sempre arbitrários e 

desmedidos quando tentam intervir nas ações da 

sociedade ou do indivíduo"  

  

Questão 11: CESPE - AUFC/TCU/Controle 

Externo/Auditoria Governamental/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

 

 

O mito da felicidade. In: Época. 27/5/2011. Internet: 
<www.revistaepoca.globo.com> (com adaptações). 
 

O item a seguir apresenta uma afirmação referente aos 

dados da pesquisa a que se refere o texto. Julgue-o 

quanto à correção gramatical e à conformidade com os 

dados apresentados. 

 

A pesquisa da FIESP levantou dados estatísticos acerca 

dos fatores que os brasileiros julgam estar ligados à 

felicidade, como, por exemplo, a idade e o casamento. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 12: CESPE - AUFC/TCU/Controle 

Externo/Auditoria Governamental/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Para o filósofo Bentham, a felicidade era uma proposição 

matemática, e ele passou anos realizando pequenos 

ajustes em seu "cálculo da felicidade", um termo 

maravilhosamente atraente. Eu, por exemplo, nunca 

associei cálculo à felicidade. No entanto, trata-se de 

matemática simples. Some os aspectos prazerosos de sua 

vida, depois subtraia os desagradáveis. O resultado é a 

sua felicidade total. Os mesmos cálculos, acreditava 

Bentham, podiam ser aplicados a uma nação inteira. Cada 

medida tomada por um  governo, cada lei aprovada, 

deveria ser vista sob o prisma da "maior felicidade 

possível". Bentham ponderou que dar dez dólares a um 

homem pobre contava mais do que dar dez dólares a um 

homem rico, já que o pobre tirava mais prazer desse 

dinheiro. 

 

Eric Weiner. Geografia da felicidade. Trad. Andréa 
Rocha. Rio de Janeiro: Agir, 2009. p. 247-8 (com 
adaptações). 
 

Com base no texto acima, julgue o item subsequente. 

Infere-se do texto que, para Bentham, os pobres têm 

mais direito à felicidade, devido à sua capacidade de tirar 

mais prazer de pequenas coisas. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 13: CESPE - AUFC/TCU/Controle 

Externo/Auditoria Governamental/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Para o filósofo Bentham, a felicidade era uma proposição 

matemática, e ele passou anos realizando pequenos 

ajustes em seu "cálculo da felicidade", um termo 



 

 

maravilhosamente atraente. Eu, por exemplo, nunca 

associei cálculo à felicidade. No entanto, trata-se de 

matemática simples. Some os aspectos prazerosos de sua 

vida, depois subtraia os desagradáveis. O resultado é a 

sua felicidade total. Os mesmos cálculos, acreditava 

Bentham, podiam ser aplicados a uma nação inteira. Cada 

medida tomada por um  governo, cada lei aprovada, 

deveria ser vista sob o prisma da "maior felicidade 

possível". Bentham ponderou que dar dez dólares a um 

homem pobre contava mais do que dar dez dólares a um 

homem rico, já que o pobre tirava mais prazer desse 

dinheiro. 

 

Eric Weiner. Geografia da felicidade. Trad. Andréa 
Rocha. Rio de Janeiro: Agir, 2009. p. 247-8 (com 
adaptações). 
 

Com base no texto acima, julgue o item subsequente. 

O autor constrói seu texto de forma a se aproximar do 

leitor, o que explica, por exemplo, o emprego da primeira 

pessoa do singular no segundo período e o do imperativo 

no quarto. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 14: CESPE - AUFC/TCU/Controle 

Externo/Auditoria Governamental/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A mais ínfima felicidade, quando está sempre presente e 

nos torna felizes, é incomparavelmente superior à maior 

de todas, que só se produz de maneira episódica, como 

uma espécie de capricho, como uma inspiração insensata, 

em meio a uma vida que é dor, avidez e privação. Tanto na 

menor como na maior felicidade, porém, há sempre algo 

que faz que a felicidade seja uma felicidade: a faculdade 

de esquecer, ou melhor, em palavras mais eruditas, a 

faculdade de sentir as coisas, durante todo o tempo que 

dura a felicidade, fora de qualquer perspectiva histórica. 

Aquele que não sabe instalar-se no limiar do instante, 

esquecendo todo o passado, aquele que não sabe, como 

uma deusa da vitória, colocar-se de pé uma vez sequer, 

sem medo e sem vertigem, este não saberá jamais o que é 

a felicidade, e o que é ainda pior: ele jamais estará em 

condições de tornar os outros felizes. É possível viver, e 

mesmo viver feliz, quase sem lembrança, como o 

demonstra o animal; mas é absolutamente impossível ser 

feliz sem esquecimento. 

 

F. W. Nietzsche. II Consideração intempestiva sobre a 

utilidade e os inconvenientes da história para a vida. 
In: Escritos sobre história. São Paulo: Loyola, 2005. p. 
72-3 (com adaptações). 
 

Com base no texto acima, julgue o item que se segue. 

No segundo período do texto, o trecho introduzido pelos 

dois pontos apresenta uma explicação do que o autor 

entende por "maior felicidade". 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 15: CESPE - AUFC/TCU/Apoio Técnico e 

Administrativo/Psicologia/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Na história das ideias, são raras as proposições gerais que 

não se desfazem em exceções. É necessário, no entanto, 

generalizar e comparar, e a generalização que nos servirá 

de ponto de partida está entre as mais robustas de que a 

história das ideias é capaz. Ei-la: o grande divisor de 

águas no tocante à evolução da noção de progresso 

civilizatório e do seu impacto sobre a felicidade humana 

foi o Iluminismo europeu do século XVIII - a "era da 

razão". A equação fundamental do Iluminismo pressupunha 

a existência de uma espécie de harmonia preestabelecida 

entre o progresso da civilização e o aumento da 

felicidade. 

 

A meteorologia usa o barômetro para medir a pressão da 

atmosfera e prever as mudanças do clima. Se a história 

das ideias possuísse um instrumento análogo, capaz de 

fazer leituras barométricas dos climas de opinião em 

determinados períodos e de registrar as variações de 

expectativa em relação ao futuro em diferentes épocas, 

então haveria pouca margem para dúvida de que o século 

XVIII deslocaria o ponteiro da confiança no progresso e 

no aumento da felicidade humana ao longo do tempo até o 

ponto mais extremo de que se tem notícia nos anais da 

história intelectual. 

 

Eduardo Giannetti. Felicidade: diálogos sobre o bem-

estar na civilização. São Paulo: Companhia das Letras, 
2002. p. 19-22 (com adaptações). 
 

Com base no texto acima, julgue o seguinte item. 

No segundo período, por meio do emprego de 

"generalização" , "que", "as", "que" e "ideias", o autor 

retoma o sentido de "proposições gerais". 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 16: CESPE - ACE (TC-DF)/TC-DF/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item. 

A Teoria Geral do Estado mostra como surgiu e se 

organizou, ao longo do tempo, o Estado. Nas formas 

primitivas de organização social, ainda tribais, o poder era 

concentrado nas mãos de um único chefe, soberano e 

absoluto, com poder de vida e morte sobre seus 

subordinados, fazendo e executando as leis. 

 

Na Antiguidade Clássica, as civilizações grega e romana 

foram as que primeiro fizeram uma tentativa de 

compartilhar o poder, criando instituições como a Eclésia 



 

 

e o Senado. Contudo, essa experiência foi posta de lado 

quando as trevas medievais tomaram conta da Europa, 

fazendo-a mergulhar em mil anos de estagnação, sob as 

mãos de senhores feudais, reis e papas, que não 

conheciam outro limite senão seu próprio poder. 

 

O fim da Idade Média, no século XV, e o ressurgimento 

das cidades, no período renascentista, representaram 

profundas mudanças para a sociedade da época, mas, do 

ponto de vista político, assistiu-se a uma concentração 

ainda maior do poder nas mãos dos soberanos, reis 

absolutos, que, sob o peso de sua autoridade, unificaram 

os diversos feudos e formaram vários dos Estados 

modernos que hoje conhecemos. Exceção a essa regra foi 

a Inglaterra, onde, já em 1215, o poder do rei passou a ser 

um tanto limitado pelos nobres, que o obrigaram a pedir 

autorização a um conselho constituído por vinte e cinco 

barões para aumentar os impostos. A fim de fazer valer 

essa exigência, foi assinada a Magna Carta. Nascia o 

embrião do parlamento moderno, com a finalidade 

precípua de limitar o poder do rei. 

 

Elton E. Polveiro Júnior. Desafios e perspectivas do 

poder legislativo no século XXI. Internet: 
<www.senado.gov.br> (com adaptações). 
 

Com base nas ideias do texto, julgue o item seguinte. 

Infere-se da leitura do texto, especialmente do trecho 

"O fim da Idade Média (...) aumentar os impostos", que a 

Inglaterra conseguiu limitar o poder dos reis absolutistas 

bem antes dos demais países europeus. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 17: CESPE - ACE (TC-DF)/TC-DF/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A Teoria Geral do Estado mostra como surgiu e se 

organizou, ao longo do tempo, o Estado. Nas formas 

primitivas de organização social, ainda tribais, o poder era 

concentrado nas mãos de um único chefe, soberano e 

absoluto, com poder de vida e morte sobre seus 

subordinados, fazendo e executando as leis. 

 

Na Antiguidade Clássica, as civilizações grega e romana 

foram as que primeiro fizeram uma tentativa de 

compartilhar o poder, criando instituições como a Eclésia 

e o Senado. Contudo, essa experiência foi posta de lado 

quando as trevas medievais tomaram conta da Europa, 

fazendo-a mergulhar em mil anos de estagnação, sob as 

mãos de senhores feudais, reis e papas, que não 

conheciam outro limite senão seu próprio poder. 

 

O fim da Idade Média, no século XV, e o ressurgimento 

das cidades, no período renascentista, representaram 

profundas mudanças para a sociedade da época, mas, do 

ponto de vista político, assistiu-se a uma concentração 

ainda maior do poder nas mãos dos soberanos, reis 

absolutos, que, sob o peso de sua autoridade, unificaram 

os diversos feudos e formaram vários dos Estados 

modernos que hoje conhecemos. Exceção a essa regra foi 

a Inglaterra, onde, já em 1215, o poder do rei passou a ser 

um tanto limitado pelos nobres, que o obrigaram a pedir 

autorização a um conselho constituído por vinte e cinco 

barões para aumentar os impostos. A fim de fazer valer 

essa exigência, foi assinada a Magna Carta. Nascia o 

embrião do parlamento moderno, com a finalidade 

precípua de limitar o poder do rei. 

 

Elton E. Polveiro Júnior. Desafios e perspectivas do 

poder legislativo no século XXI. Internet: 
<www.senado.gov.br> (com adaptações). 
 

Com base nas ideias do texto, julgue o item seguinte. 

A conquista política obtida na Antiguidade Clássica no que 

se refere ao poder compartilhado não avançou na Idade 

Média, quando o poder tornou a ser concentrado nas mãos 

de poucos, sem limitações. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 18: CESPE - ACE (TC-DF)/TC-DF/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item. 

 

Saibam, agora, que a Câmara resolveu autorizar o 

tesoureiro a comprar uma arca forte para recolher nela as 

suas rendas. Cáspite! Esta notícia derruba todas as 

minhas ideias acerca das rendas do município. A primeira 

convicção política incutida em meu espírito foi que o 

município não tinha recursos, e que por esse motivo 

andava descalçado, ou devia o calçado; convicção que me 

acompanhou até hoje. A frase − escassez das rendas 

municipais − há muito tempo que nenhum tipógrafo a 

compõe; está já estereotipada e pronta, para entrar no 

período competente, quando alguém articula as suas ideias 

acerca dos negócios locais. Imaginei sempre que todas as 

rendas da Câmara podiam caber na minha carteira, que é 

uma carteirinha de moça. Vai senão quando a Câmara 

ordena que se lhe compre uma arca, e recomenda que seja 

forte, deita fora as suas muletas de mendiga, erige o 

corpo, como um Sisto V, e,  como um primo Basílio tilinta 

as chaves da burra nas algibeiras. Diógenes batiza-se 

Creso; a cigarra virou formiga. 

 

Machado de Assis. Notas semanais. In: Obra completa 

de Machado de Assis. Vol. III. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994. Internet: <http://machado.mec.gov.br>. 
 

Julgue o próximo item com base nas ideias expressas no 

texto. 

 

O narrador expressa surpresa com o fato de a Câmara 

Municipal demonstrar boa situação financeira. 

 Certo  

 Errado  

  



 

 

Questão 19: CESPE - ACE (TC-DF)/TC-DF/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item. 

 

Saibam, agora, que a Câmara resolveu autorizar o 

tesoureiro a comprar uma arca forte para recolher nela as 

suas rendas. Cáspite! Esta notícia derruba todas as 

minhas ideias acerca das rendas do município. A primeira 

convicção política incutida em meu espírito foi que o 

município não tinha recursos, e que por esse motivo 

andava descalçado, ou devia o calçado; convicção que me 

acompanhou até hoje. A frase − escassez das rendas 

municipais − há muito tempo que nenhum tipógrafo a 

compõe; está já estereotipada e pronta, para entrar no 

período competente, quando alguém articula as suas ideias 

acerca dos negócios locais. Imaginei sempre que todas as 

rendas da Câmara podiam caber na minha carteira, que é 

uma carteirinha de moça. Vai senão quando a Câmara 

ordena que se lhe compre uma arca, e recomenda que seja 

forte, deita fora as suas muletas de mendiga, erige o 

corpo, como um Sisto V, e,  como um primo Basílio tilinta 

as chaves da burra nas algibeiras. Diógenes batiza-se 

Creso; a cigarra virou formiga. 

 

Machado de Assis. Notas semanais. In: Obra completa 

de Machado de Assis. Vol. III. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994. Internet: <http://machado.mec.gov.br>. 
 

Julgue o próximo item com base nas ideias expressas no 

texto. 

 

Infere-se da leitura do texto que, costumeiramente, o 

município justificava seus não feitos com o argumento da 

falta de verbas. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 20: FCC - AFTM SP/Pref SP/Gestão 

Tributária/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

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

Para combater o totalitarismo, basta compreender uma 
única coisa: o totalitarismo é a negação mais radical da 
liberdade. No entanto, a negação da liberdade é comum a 
todas as tiranias e não é de importância fundamental para 
compreender a natureza peculiar do totalitarismo. 
Contudo, quem não se mobiliza quando a liberdade está 
sob ameaça jamais se mobilizará por coisa alguma. Mesmo 
as admoestações morais, os protestos contra crimes sem 
precedentes na história, e não previstos nos Dez 
Mandamentos, serão de pouca valia. A própria existência 
de movimentos totalitários no mundo não totalitário, isto 
é, o apelo que o totalitarismo exerce sobre as pessoas que 
dispõem de todas as informações e que são alertadas 
diariamente contra ele, dá provas eloquentes da falência 
de toda a estrutura da moralidade, de todo o corpo de 
mandamentos e proibições que tradicionalmente 
traduziam e encarnavam as ideias fundamentais de 

liberdade e justiça em termos de relações sociais e 
instituições políticas. 
 

Mesmo assim, muitos duvidam que essa falência seja real. 
Essas pessoas costumam achar que aconteceu algum 
acidente e que agora o dever é restaurar a ordem antiga, 
apelar ao antigo conhecimento do certo e do errado, 
mobilizar os velhos instintos de ordem e segurança. 
Rotulam quem fala e pensa de outra maneira de "profeta 
da catástrofe", cuja sombra ameaça toldar o sol que se 
levanta sobre o bem e o mal por toda a eternidade. 
 

O cerne da questão é que os "profetas da catástrofe", os 
pessimistas históricos do final do século XIX e começo do 
século XX, de Burckhardt a Splengler, foram 
ultrapassados pela concretude de catástrofes de 
dimensões e horrores jamais previstos. No entanto, alguns 
desdobramentos poderiam ser e foram previstos. Embora 
pouco se tenham feito ouvir no século XIX, essas 
previsões se encontram no século XVIII, e foram 
negligenciadas porque nada poderia justificá-las. Vale a 
pena saber, por exemplo, o que Kant tinha a dizer, em 
1793, sobre o "equilíbrio de poder" como solução para os 
conflitos do sistema do Estado nacional europeu: "O 
chamado equilíbrio dos poderes na Europa é como a casa 
de Swift, que foi construída numa harmonia tão perfeita 
com todas as leis do equilíbrio que, quando um pássaro 
pousou sobre ela, ruiu imediatamente − um simples 
fantasma". O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados 
nacionais não foi um mero fantasma, mas ruiu exatamente 
conforme as previsões de Kant. [...] 
 

(Hannah Arendt. "Sobre a natureza do totalitarismo: uma 

tentativa de compreensão". In: Compreender: formação, 

exílio e totalitarismo (ensaios) 1930-54. trad. Denise 

Bottman. São Paulo: Companhia das Letras; Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 347-348) 

 

A autora entende que 

 a) as relações sociais e políticas contemporâneas estão 

falidas, como o comprovam os sistemas totalitários, que 

são evolução natural dos tradicionais movimentos 

totalitários no mundo. 

 b) as ideias de "liberdade" e "justiça" são intraduzíveis, 

pois distintas configurações de mundo estruturam 

divergentes sistemas de valores. 

 c) pessoas que cotidianamente têm acesso a meios de 

comunicação de massa são mais esclarecidas, por isso 

percebem mais rapidamente as ameaças à integridade 

humana pela tirania. 

 d) o desejo do totalitarismo em contextos que propiciam 

a conscientização sobre os seus malefícios evidencia a 

carência dos princípios que já alicerçaram a ideia de 

liberdade e de justiça. 

 e) o poder é mais atraente para os que vivem num mundo 

livre do que para aqueles que vivem num mundo totalitário, 

por isso, para que se preservem a liberdade e a justiça, a 

vigilância dos primeiros deve ser maior. 



 

 

  

Questão 21: FCC - AFTM SP/Pref SP/Gestão 

Tributária/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

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

Para combater o totalitarismo, basta compreender uma 
única coisa: o totalitarismo é a negação mais radical da 
liberdade. No entanto, a negação da liberdade é comum a 
todas as tiranias e não é de importância fundamental para 
compreender a natureza peculiar do totalitarismo. 
Contudo, quem não se mobiliza quando a liberdade está 
sob ameaça jamais se mobilizará por coisa alguma. Mesmo 
as admoestações morais, os protestos contra crimes sem 
precedentes na história, e não previstos nos Dez 
Mandamentos, serão de pouca valia. A própria existência 
de movimentos totalitários no mundo não totalitário, isto 
é, o apelo que o totalitarismo exerce sobre as pessoas que 
dispõem de todas as informações e que são alertadas 
diariamente contra ele, dá provas eloquentes da falência 
de toda a estrutura da moralidade, de todo o corpo de 
mandamentos e proibições que tradicionalmente 
traduziam e encarnavam as ideias fundamentais de 
liberdade e justiça em termos de relações sociais e 
instituições políticas. 
 

Mesmo assim, muitos duvidam que essa falência seja real. 
Essas pessoas costumam achar que aconteceu algum 
acidente e que agora o dever é restaurar a ordem antiga, 
apelar ao antigo conhecimento do certo e do errado, 
mobilizar os velhos instintos de ordem e segurança. 
Rotulam quem fala e pensa de outra maneira de "profeta 
da catástrofe", cuja sombra ameaça toldar o sol que se 
levanta sobre o bem e o mal por toda a eternidade. 
 

O cerne da questão é que os "profetas da catástrofe", os 
pessimistas históricos do final do século XIX e começo do 
século XX, de Burckhardt a Splengler, foram 
ultrapassados pela concretude de catástrofes de 
dimensões e horrores jamais previstos. No entanto, alguns 
desdobramentos poderiam ser e foram previstos. Embora 
pouco se tenham feito ouvir no século XIX, essas 
previsões se encontram no século XVIII, e foram 
negligenciadas porque nada poderia justificá-las. Vale a 
pena saber, por exemplo, o que Kant tinha a dizer, em 
1793, sobre o "equilíbrio de poder" como solução para os 
conflitos do sistema do Estado nacional europeu: "O 
chamado equilíbrio dos poderes na Europa é como a casa 
de Swift, que foi construída numa harmonia tão perfeita 
com todas as leis do equilíbrio que, quando um pássaro 
pousou sobre ela, ruiu imediatamente − um simples 
fantasma". O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados 
nacionais não foi um mero fantasma, mas ruiu exatamente 
conforme as previsões de Kant. [...] 
 

(Hannah Arendt. "Sobre a natureza do totalitarismo: uma 

tentativa de compreensão". In: Compreender: formação, 

exílio e totalitarismo (ensaios) 1930-54. trad. Denise 

Bottman. São Paulo: Companhia das Letras; Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 347-348) 

 

Compreende-se corretamente do primeiro parágrafo: 

 a) todos os sistemas sociais opressores e violentos 

caracterizam-se por idêntica forma de aprisionamento. 

 b) o totalitarismo é derrotado quando se capta sua 

verdadeira essência, quando se entende como ela pode ser 

ampla. 

 c) a capacidade de reação das pessoas ao que as cerceia 

depende diretamente de terem tido experiências no 

enfrentamento de instituições políticas. 

 d) manifestações de repulsa contra massacres históricos 

não podem alertar a humanidade contra futuros crimes, se 

não estiverem apoiadas em preceitos religiosos. 

 e) ainda que a negação da liberdade exista no 

totalitarismo em seu mais alto grau, não é ela que o 

define. 

  

Questão 22: FDC - AFTM BH/Pref BH/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

TEXTO − DO CAMPO PARA A CIDADE 

  
Gomes, 2002 

 

Até 1940, os migrantes se dirigiam predominantemente 

para a cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e 

também para a cidade e o estado de São Paulo, e eram em 

grande parte oriundos de Minas Gerais e do Nordeste. 

Desde então, seriam os estados dessa região os principais 

responsáveis pela expulsão de populações, que se 

dirigiriam primeiro para São Paulo e, após 1950-60, 

também para o Paraná, Goiás, Mato Grosso e Rondônia. 

Estabeleceram-se assim novos polos de atração de 

migrantes e novas áreas de expansão das fronteiras 

agrícolas, o que se acentuou após a instauração do regime 

militar em 1964. (...) 

 

Os anos 1970 assinalaram um ponto de inflexão 

extremamente significativo em nosso perfil demográfico, 

na medida em que começou a se inverter a relação entre 

população rural e urbana, ficando esta cada vez mais 

concentrada no que passava a ser, genérica e 

simbolicamente, denominado como Sul ou Sul Maravilha, 

numa alusão às possibilidades reais ou sonhadas que a 

região oferecia. 

 

Toda essa situação passaria a produzir desdobramentos 

econômicos e sociais graves, que seriam identificados e 

avaliados, cada vez mais, como negativos para o país. De 

um lado, o que se verificava era o esvaziamento e o 

empobrecimento do campo; de outro, com o inchamento 

das grandes cidades, um agravamento dos problemas de 

habitação, educação, saúde e segurança. 

 

Mais recentemente, os deslocamentos não se fizeram 

tanto de áreas rurais para urbanas, mas sim entre áreas 

urbanas e, nesse caso, não mais tendo como destino 

preferencial as cidades metropolitanas, e sim aquelas de 



 

 

médio porte, que se tornaram polos de atração de fluxos 

migratórios. (....) 

 

Todas essas transformações desenham um novo mapa e 

um novo perfil para a população brasileira. Somos, na 

virada do século XX para o XXI, um novo Brasil urbano, 

inclusive com uma diferenciação bem menor entre campo e 

cidade. Nosso povo deixou de ser jovem e começou a 

envelhecer. Sem dúvida, é hora de o Brasil amadurecer. 

 

"Até 1940, os migrantes se dirigiam predominantemente 

para a cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e 

também para a cidade e o estado de São Paulo, e eram em 

grande parte oriundos de Minas Gerais e do Nordeste". 

 

Sobre esse segmento inicial do texto, a inferência 

correta é: 

 

 a) os migrantes, inicialmente dirigidos ao Rio de Janeiro, 

passaram a mudar seu destino para o Distrito Federal. 

 b) o fluxo migratório até 1940 seguia o padrão de partida 

de regiões mais pobres para regiões mais ricas. 

 c) a cidade e o estado de São Paulo atraíam 

predominantemente migrantes da região Nordeste. 

 d) os migrantes que se dirigiam ao Sul eram oriundos de 

grande parte de Minas e do Nordeste. 

 e) Minas Gerais e o Nordeste eram as únicas fontes dos 

migrantes para o Sul.  

  

Questão 23: FDC - AFTM BH/Pref BH/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

TEXTO − DO CAMPO PARA A CIDADE 

  
Gomes, 2002 

 

Até 1940, os migrantes se dirigiam predominantemente 

para a cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e 

também para a cidade e o estado de São Paulo, e eram em 

grande parte oriundos de Minas Gerais e do Nordeste. 

Desde então, seriam os estados dessa região os principais 

responsáveis pela expulsão de populações, que se 

dirigiriam primeiro para São Paulo e, após 1950-60, 

também para o Paraná, Goiás, Mato Grosso e Rondônia. 

Estabeleceram-se assim novos polos de atração de 

migrantes e novas áreas de expansão das fronteiras 

agrícolas, o que se acentuou após a instauração do regime 

militar em 1964. (...) 

 

Os anos 1970 assinalaram um ponto de inflexão 

extremamente significativo em nosso perfil demográfico, 

na medida em que começou a se inverter a relação entre 

população rural e urbana, ficando esta cada vez mais 

concentrada no que passava a ser, genérica e 

simbolicamente, denominado como Sul ou Sul Maravilha, 

numa alusão às possibilidades reais ou sonhadas que a 

região oferecia. 

 

Toda essa situação passaria a produzir desdobramentos 

econômicos e sociais graves, que seriam identificados e 

avaliados, cada vez mais, como negativos para o país. De 

um lado, o que se verificava era o esvaziamento e o 

empobrecimento do campo; de outro, com o inchamento 

das grandes cidades, um agravamento dos problemas de 

habitação, educação, saúde e segurança. 

 

Mais recentemente, os deslocamentos não se fizeram 

tanto de áreas rurais para urbanas, mas sim entre áreas 

urbanas e, nesse caso, não mais tendo como destino 

preferencial as cidades metropolitanas, e sim aquelas de 

médio porte, que se tornaram polos de atração de fluxos 

migratórios. (....) 

 

Todas essas transformações desenham um novo mapa e 

um novo perfil para a população brasileira. Somos, na 

virada do século XX para o XXI, um novo Brasil urbano, 

inclusive com uma diferenciação bem menor entre campo e 

cidade. Nosso povo deixou de ser jovem e começou a 

envelhecer. Sem dúvida, é hora de o Brasil amadurecer. 

 

Há um conjunto de fatores apontados como marcas de 

desdobramentos econômicos e sociais graves (3º. 

parágrafo). A alternativa em que o problema apontado 

está corretamente definido é: 

 a) problemas de saúde − falta de pessoal e material para 

o atendimento de um número cada vez maior de migrantes, 

necessitados de assistência médica. 

 b) problemas de habitação − construção rápida demais de 

pequenas habitações para os migrantes, tendo como 

consequência uma série de acidentes. 

 c) empobrecimento do campo − a população rural, sem o 

apoio dos mais jovens, ficava restrita ao recebimento de 

valores dos programas sociais. 

 d) problemas de educação − dada a pobreza cultural dos 

migrantes, sobretudo os nordestinos, o nível de 

aprendizado caiu vertiginosamente. 

 e) esvaziamento do campo − reduzida utilização de 

máquinas agrícolas, mostrando defasagem na agricultura. 

  

Questão 24: FDC - AFTM BH/Pref BH/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

TEXTO − DO CAMPO PARA A CIDADE 

  
Gomes, 2002 

 

Até 1940, os migrantes se dirigiam predominantemente 

para a cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e 

também para a cidade e o estado de São Paulo, e eram em 

grande parte oriundos de Minas Gerais e do Nordeste. 

Desde então, seriam os estados dessa região os principais 

responsáveis pela expulsão de populações, que se 

dirigiriam primeiro para São Paulo e, após 1950-60, 

também para o Paraná, Goiás, Mato Grosso e Rondônia. 

Estabeleceram-se assim novos polos de atração de 

migrantes e novas áreas de expansão das fronteiras 

agrícolas, o que se acentuou após a instauração do regime 

militar em 1964. (...) 

 



 

 

Os anos 1970 assinalaram um ponto de inflexão 

extremamente significativo em nosso perfil demográfico, 

na medida em que começou a se inverter a relação entre 

população rural e urbana, ficando esta cada vez mais 

concentrada no que passava a ser, genérica e 

simbolicamente, denominado como Sul ou Sul Maravilha, 

numa alusão às possibilidades reais ou sonhadas que a 

região oferecia. 

 

Toda essa situação passaria a produzir desdobramentos 

econômicos e sociais graves, que seriam identificados e 

avaliados, cada vez mais, como negativos para o país. De 

um lado, o que se verificava era o esvaziamento e o 

empobrecimento do campo; de outro, com o inchamento 

das grandes cidades, um agravamento dos problemas de 

habitação, educação, saúde e segurança. 

 

Mais recentemente, os deslocamentos não se fizeram 

tanto de áreas rurais para urbanas, mas sim entre áreas 

urbanas e, nesse caso, não mais tendo como destino 

preferencial as cidades metropolitanas, e sim aquelas de 

médio porte, que se tornaram polos de atração de fluxos 

migratórios. (....) 

 

Todas essas transformações desenham um novo mapa e 

um novo perfil para a população brasileira. Somos, na 

virada do século XX para o XXI, um novo Brasil urbano, 

inclusive com uma diferenciação bem menor entre campo e 

cidade. Nosso povo deixou de ser jovem e começou a 

envelhecer. Sem dúvida, é hora de o Brasil amadurecer. 

 

Há uma série de transformações citadas no texto como 

marcas de um novo perfil para nosso país; a 

transformação que está indicada de forma INCORRETA 

é: 

 a) migração da área rural para as áreas urbanas / 

migração entre áreas urbanas. 

 b) cidades metropolitanas como alvo de migrações / 

cidades de médio porte como alvo de migrações. 

 c) distinções bem acentuadas entre campo e cidade / 

diferenciação bem menor entre campo e cidade. 

 d) país de marcante distinção entre ambiente rural e 

urbano / menor diferenciação entre campo e cidade. 

 e) povo jovem e de grande dinamismo / povo mais maduro 

e consciente de suas responsabilidades. 

  

Questão 25: FDC - AFTM BH/Pref BH/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

TEXTO − DO CAMPO PARA A CIDADE 

  
Gomes, 2002 

 

Até 1940, os migrantes se dirigiam predominantemente 

para a cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e 

também para a cidade e o estado de São Paulo, e eram em 

grande parte oriundos de Minas Gerais e do Nordeste. 

Desde então, seriam os estados dessa região os principais 

responsáveis pela expulsão de populações, que se 

dirigiriam primeiro para São Paulo e, após 1950-60, 

também para o Paraná, Goiás, Mato Grosso e Rondônia. 

Estabeleceram-se assim novos polos de atração de 

migrantes e novas áreas de expansão das fronteiras 

agrícolas, o que se acentuou após a instauração do regime 

militar em 1964. (...) 

 

Os anos 1970 assinalaram um ponto de inflexão 

extremamente significativo em nosso perfil demográfico, 

na medida em que começou a se inverter a relação entre 

população rural e urbana, ficando esta cada vez mais 

concentrada no que passava a ser, genérica e 

simbolicamente, denominado como Sul ou Sul Maravilha, 

numa alusão às possibilidades reais ou sonhadas que a 

região oferecia. 

 

Toda essa situação passaria a produzir desdobramentos 

econômicos e sociais graves, que seriam identificados e 

avaliados, cada vez mais, como negativos para o país. De 

um lado, o que se verificava era o esvaziamento e o 

empobrecimento do campo; de outro, com o inchamento 

das grandes cidades, um agravamento dos problemas de 

habitação, educação, saúde e segurança. 

 

Mais recentemente, os deslocamentos não se fizeram 

tanto de áreas rurais para urbanas, mas sim entre áreas 

urbanas e, nesse caso, não mais tendo como destino 

preferencial as cidades metropolitanas, e sim aquelas de 

médio porte, que se tornaram polos de atração de fluxos 

migratórios. (....) 

 

Todas essas transformações desenham um novo mapa e 

um novo perfil para a população brasileira. Somos, na 

virada do século XX para o XXI, um novo Brasil urbano, 

inclusive com uma diferenciação bem menor entre campo e 

cidade. Nosso povo deixou de ser jovem e começou a 

envelhecer. Sem dúvida, é hora de o Brasil amadurecer. 

 

"Nosso povo deixou de ser jovem e começou a envelhecer. 

Sem dúvida é hora de o Brasil amadurecer"; o final do 

texto nos diz que: 

 a) é chegado o momento de o Brasil amadurecer, pois a 

maioria de nossa população já chegou à terceira idade. 

 b) apesar de o nosso povo ter deixado de ser jovem e ter 

começado a envelhecer, é hora de o nosso país 

amadurecer. 

 c) como nosso povo já deixou de ser jovem e começou a 

envelhecer, o momento de amadurecimento já deveria ter 

ocorrido. 

 d) certamente nosso país deve amadurecer, 

aproveitandose do fato de que a maioria de nossa 

população é de jovens e ainda tardará muito em 

envelhecer. 

 e) é certo que nosso país deve amadurecer, visto que 

nossa população já deixou de ser predominantemente 

jovem e iniciou processo de envelhecimento. 

  

Questão 26: CESPE - APF/PF/2012  



 

 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Dizem que Karl Marx descobriu o inconsciente três 

décadas antes de Freud. Se a afirmação não é 

rigorosamente exata, não deixa de fazer sentido, uma vez 

que Marx, em O Capital, no capítulo sobre o fetiche da 

mercadoria, estabelece dois parâmetros conceituais 

imprescindíveis para explicar a transformação que o 

capitalismo produziu na subjetividade. São eles os 

conceitos de fetichismo e de  alienação, ambos tributários 

da descoberta da mais-valia − ou do inconsciente, como 

queiram. 

 

A rigor, não há grande diferença entre o emprego dessas 

duas palavras na psicanálise e no materialismo histórico. 

Em Freud, o fetiche organiza a gestão perversa do desejo 

sexual e, de forma menos evidente, de todo desejo 

humano; já a alienação não passa de efeito da divisão do 

sujeito, ou seja, da existência do inconsciente. Em Marx, o 

fetiche da mercadoria, fruto da expropriação alienada do 

trabalho, tem um papel decisivo na produção 

"inconsciente" da mais-valia. O sujeito das duas teorias é 

um só: aquele que sofre e se indaga sobre a origem 

inconsciente de seus sintomas é o mesmo que desconhece, 

por efeito dessa mesma inconsciência, que o poder 

encantatório das mercadorias é condição não de sua 

riqueza, mas de sua miséria material e espiritual. Se a 

sociedade em que vivemos se diz "de mercado", é porque a 

mercadoria é o grande organizador do laço social. 

 

Maria Rita Kehl. 18 crônicas e mais algumas. São Paulo: 
Boitempo, 2011, p. 142 (com adaptações). 
 

Com relação às ideias desenvolvidas no texto acima e a 

seus aspectos gramaticais, julgue o item subsequente. 

  

Com correção gramatical, o período "A rigor (...) histórico" 

poderia, sem se contrariar a ideia original do texto, ser 

assim reescrito: Caso se proceda com rigor, a análise 

desses conceitos, verifica-se que não existe diferenças 

entre eles. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 27: CESPE - APF/PF/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Dizem que Karl Marx descobriu o inconsciente três 

décadas antes de Freud. Se a afirmação não é 

rigorosamente exata, não deixa de fazer sentido, uma vez 

que Marx, em O Capital, no capítulo sobre o fetiche da 

mercadoria, estabelece dois parâmetros conceituais 

imprescindíveis para explicar a transformação que o 

capitalismo produziu na subjetividade. São eles os 

conceitos de fetichismo e de  alienação, ambos tributários 

da descoberta da mais-valia − ou do inconsciente, como 

queiram. 

 

A rigor, não há grande diferença entre o emprego dessas 

duas palavras na psicanálise e no materialismo histórico. 

Em Freud, o fetiche organiza a gestão perversa do desejo 

sexual e, de forma menos evidente, de todo desejo 

humano; já a alienação não passa de efeito da divisão do 

sujeito, ou seja, da existência do inconsciente. Em Marx, o 

fetiche da mercadoria, fruto da expropriação alienada do 

trabalho, tem um papel decisivo na produção 

"inconsciente" da mais-valia. O sujeito das duas teorias é 

um só: aquele que sofre e se indaga sobre a origem 

inconsciente de seus sintomas é o mesmo que desconhece, 

por efeito dessa mesma inconsciência, que o poder 

encantatório das mercadorias é condição não de sua 

riqueza, mas de sua miséria material e espiritual. Se a 

sociedade em que vivemos se diz "de mercado", é porque a 

mercadoria é o grande organizador do laço social. 

 

Maria Rita Kehl. 18 crônicas e mais algumas. São Paulo: 
Boitempo, 2011, p. 142 (com adaptações). 
 

Com relação às ideias desenvolvidas no texto acima e a 

seus aspectos gramaticais, julgue o item subsequente. 

A informação que inicia o texto é suficiente para se 

inferir que Freud conheceu a obra de Marx, mas o 

contrário não é verdadeiro, visto que esses pensadores 

não foram contemporâneos. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 28: CESPE - APF/PF/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Imagine que um poder absoluto ou um texto sagrado 

declarem que quem roubar ou assaltar será enforcado (ou 

terá a mão cortada). Nesse caso, puxar a corda, afiar a 

faca ou assistir à execução seria simples, pois a 

responsabilidade moral do veredicto não estaria conosco. 

Nas sociedades tradicionais, em que a punição é decidida 

por uma autoridade superior a todos, as execuções podem 

ser públicas: a coletividade festeja o soberano que se 

encarregou da justiça − que alívio! 

 

A coisa é mais complicada na modernidade, em que os 

cidadãos comuns (como você e eu) são a fonte de toda 

autoridade jurídica e moral. Hoje, no mundo ocidental, se 

alguém é executado, o braço que mata é, em última 

instância, o dos cidadãos − o nosso. Mesmo que o 

condenado seja indiscutivelmente culpado, pairam mil 

dúvidas. Matar um condenado à morte não é mais uma 

festa, pois é difícil celebrar o triunfo de uma moral 

tecida de perplexidade. As execuções acontecem em 

lugares fechados, diante de poucas testemunhas: há uma 

espécie de vergonha. Essa discrição é apresentada como 

um progresso: os povos civilizados não executam seus 

condenados nas praças. Mas o dito progresso é, de fato, 

um corolário da incerteza ética de nossa cultura. 

 

Reprimimos em nós desejos e fantasias que nos parecem 

ameaçar o convívio social. Logo, frustrados, zelamos pela 

prisão daqueles que não se impõem as mesmas renúncias. 

Mas a coisa muda quando a pena é radical, pois há o risco 

de que a morte do culpado sirva para nos dar a ilusão de 



 

 

liquidar, com ela, o que há de pior em nós. Nesse caso, a 

execução do condenado é usada para limpar nossa alma. 

Em geral, a justiça sumária é isto: uma pressa em suprimir 

desejos inconfessáveis de quem faz justiça. Como 

psicanalista, apenas gostaria que a morte dos culpados não 

servisse para exorcizar nossas piores fantasias − isso, 

sobretudo, porque o exorcismo seria ilusório. Contudo é 

possível que haja crimes hediondos nos quais não 

reconhecemos nada de nossos desejos reprimidos. 

 

Contardo Calligaris. Terra de ninguém − 101 crônicas. 
São Paulo: Publifolha, 2004, p. 94-6 (com adaptações). 
 

Com referência às ideias e aos aspectos linguísticos do 

texto acima, julgue o item. 

Na condição de psicanalista, o autor do texto adverte que 

a punição de infratores das leis é uma forma de os 

indivíduos expurgarem seus desejos inconfessáveis, 

ressalvando, no entanto, que, quando se trata de crime 

hediondo, tal não se aplica. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 29: FCC - AC TCE PR/TCE-PR/Jurídica/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

Perspectiva de Montesquieu 

 

O grande pensador francês Montesquieu (1689-1755) é 
um dos mais importantes intelectuais na história das 
ciências jurídicas. A grande originalidade de sua obra 
maior − O espírito das leis − consiste na revolução 
metodológica. O método de Montesquieu comporta dois 
aspectos inter-relacionados, que podem ser distinguidos 
com clareza. O primeiro exclui da ciência social toda 
perspectiva religiosa ou moral; o segundo afasta o autor 
das teorias abstratas e dedutivas e o dirige para a 
abordagem descritiva e comparativa dos fatos sociais. 
 
Quanto ao primeiro, constituía um solapamento do 
finalismo teológico e moral que ainda predominava na 
época, segundo o qual todo o desenvolvimento histórico do 
homem estaria subordinado ao cumprimento de desígnios 
divinos. Montesquieu, ao contrário, reduz as instituições a 
causas puramente humanas. Segundo ele, introduzir 
princípios teológicos no domínio da história, como fatores 
explicativos, é confundir duas ordens distintas de 
pensamento. Deliberadamente, dispõe-se a permanecer 
nos estritos domínios dos fenômenos políticos, e jamais 
abandona tal projeto. 
 
Já nas primeiras páginas do Espírito das leis ele adverte 
o leitor contra um possível mal-entendido no que diz 
respeito à palavra "virtude", que emprega amiúde com 
significado exclusivamente político, e não moral. Para 
Montesquieu, o correto conhecimento dos fatos humanos 

só pode ser realizado cientificamente na medida em que 
eles sejam visados como são e não como deveriam ser. 
Enquanto não forem abordados como independentes de 
fins religiosos e morais, jamais poderão ser 
compreendidos. As ciências humanas deveriam libertar-se 
da visão finalista, como já haviam feito as ciências 
naturais, que só progrediram realmente quando se 
desvencilharam do jugo teológico. 
 
Para o debate moderno das relações que se devem ou não 
travar entre os âmbitos do direito, da ciência e da 
religião, Montesquieu continua sendo um provocador de 
alto nível. 
 

(Adaptado de Montesquieu − Os Pensadores. S. Paulo: 

Abril, 1973) 

 

O método original pelo qual Montesquieu se orienta ao 

escrever O espírito das leis tem como primeira 

característica promover 

 a) uma convergência mais natural entre as bases do 

pensamento teológico e as das instituições civis. 

 b) o caráter dedutivo dos estudos jurídicos, a se 

desenvolverem com base em teses e hipóteses 

investigativas. 

 c) a separação radical entre o âmbito dos valores 

teológicos e morais e o das políticas e ciências humanas. 

 d) a supressão dos valores éticos morais, em nome de uma 

exclusiva ordem constitucional anticlerical. 

 e) o confronto entre as prioridades de um Estado 

religioso e as de um Estado laico, tendo em vista uma 

síntese conciliatória.  

  

Questão 30: ESAF - Ana Sist (MIN)/MIN/Informática e 

Redes/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

Sabe-se muito pouco dos rumos que as grandes cidades 

tomarão nas próximas décadas. Muitas vezes nem se 

prevê a dinâmica metropolitana do próximo quinquênio. 

Mesmo com a capacitação e o preparo dos técnicos dos 

órgãos envolvidos com a questão urbana, há variáveis 

independentes que interferem nos planos e projetos 

elaborados pelos legislativos e encaminhados ao 

Executivo. Logicamente não se prevê o malfadado caos 

urbano, mas ele pode ensejar que o país se adiante aos 

eventos e tome medidas preventivas ao desarranjo 

econômico, que teria consequências nefastas. Para 

antecipar-se, o Brasil tem condições propícias para criar 

think tanks ou, em tradução livre, usinas de ideias ou 

institutos de políticas públicas. Essas instituições podem 

antecipar-se ao que poderá surgir no horizonte. Em outras 

palavras, deseja-se o retorno ao planejamento urbano e 

regional visando o bem-estar da sociedade. Medidas nessa 

direção podem (e devem) estar em consonância com a 

projeção de tendências e mesmo com a antevisão de 

demandas dos destinatários da gestão urbana − os 



 

 

cidadãos, urbanos ou não.  

 

(Adaptado de Aldo Paviani, Metróples em expansão e o 
futuro. Correio Braziliense, 8 de dezembro, 2011) 
 

Infere-se da argumentação do texto que 

 a) os técnicos dos órgãos envolvidos com a questão 

urbana deveriam ser mais capacitados para realizar os 

projetos encaminhados ao Executivo.  

 b) a dinâmica metropolitana altera-se a cada quinquênio, 

seguindo variáveis que devem constar dos planos e 

projetos de cada período legislativo.  

 c) institutos de políticas públicas teriam como tarefa o 

planejamento urbano e regional, antecipando-se a um 

possível desarranjo econômico.  

 d) o caos urbano que poderá afetar as grandes cidades 

nos próximos anos terá o desarranjo econômico como uma 

de suas piores consequências.  

 e) as demandas crescentes dos habitantes das grandes 

cidades contrastam com a baixa demanda dos cidadãos 

não urbanos.  

  

Questão 31: ESAF - Ana Sist (MIN)/MIN/Informática e 

Redes/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

A vida em um país nórdico, como a Finlândia, nos faz 

refletir mais profundamente sobre a relação entre 

liberdade, igualdade, autonomia e formatos sociais que 

podem propiciar vidas mais plenas e felizes aos seus 

cidadãos. Para alguém habituado a desigualdades, uma 

sociedade igualitária, com amplo respeito pela vida 

humana, excelentes índices de educação, burocracia 

inteligente e serviços públicos voltados (de fato) para 

melhorar a vida do cidadão, soa como um caminho para a 

produção de seres humanos mais plenos e sociedades mais 

inspiradoras. Talvez não seja assim. Quando nos referimos 

à igualdade, não tratamos de mera distribuição equitativa 

da renda. A igualdade e a dignidade humana que uma 

sociedade pode produzir referem-se à possibilidade de o 

cidadão ter condições materiais e subjetivas à sua 

disposição, para que, atendidas suas necessidades básicas 

e diárias de bem-estar, ele se ocupe com questões outras 

que a sobrevivência. Essas necessidades básicas de 

bemestar incluem uma ilimitada oferta de bens públicos: 

de excelentes creches, escolas, universidades, sistema de 

saúde e previdência a todos, piscinas públicas, parques, 

transporte confortável e excelente, seguro-desemprego 

por tempo indefinido, licença maternidade de 10 meses, 

muitas bibliotecas públicas… 

 

No entanto, a Finlândia tornou-se uma sociedade tão 

igualitária quanto apática. Pouco criativa, reproduz o 

mundo com extrema facilidade, mas tem limitada 

capacidade transformadora. A maioria de seus educados 

cidadãos são seres pouquíssimo críticos: questionam pouco 

a vida que levam e são fisicamente contidos. E isso não 

parece ter forte relação com o frio. É um acomodamento 

social, um respeito quase inexorável pelas regras. Esse 

resultado não foi causado, é evidente, pelo formato social 

igualitário. Em outros termos, não foi a igualdade que 

deixou o país apático. Ademais, sociedades desiguais 

podem ser tão ou mais acríticas e reprodutoras. O ponto 

que nos intriga é que a igualdade, o respeito e a dignidade 

dados a todos não levaram à autonomia, ao pensamento 

criativo e crítico, e a processos transformadores. 

 

(Adaptado de Isabela Nogueira, Do bem-estar ao 

pensamento crítico: um olhar sobre o norte,outubro 3, 
2009 por Coletivo Crítica Econômica 
http://criticaeconomica.wordpress.com/2009/10/03/ - 
acesso em 12/12/2011) 
 

Assinale a interpretação da oração "Talvez não seja 

assim." que respeita as relações semânticas entre as 

ideias do texto e mantém a coerência entre os 

argumentos. 

 

 a) A relação entre formatos sociais e os excelentes 

índices de educação é questionável. 

 b) A vida em um país nórdico nem sempre faz refletir 

sobre a relação entre igualdade e liberdade. 

 c) Não é comum que serviços públicos voltados para 

melhorar a vida do cidadão caracterizem países nórdicos. 

 d) Nem sempre uma sociedade igualitária tem como 

consequência a formação de seres humanos plenos e 

sociedades transformadoras. 

 e) O hábito da desigualdade pode impedir uma reflexão 

mais profunda sobre os valores de uma sociedade 

igualitária. 

  

Questão 32: FCC - TJ TRE SP/TRE 

SP/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: As questão refere-se ao texto abaixo. 

Trem das onze 

Não posso ficar 
nem mais um minuto com você 
Sinto muito amor, 
mas não pode ser 
Moro em Jaçanã, 
Se eu perder esse trem 
Que sai agora às onze horas 
Só amanhã de manhã. 
 
Além disso, mulher, 
Tem outra coisa, 
Minha mãe não dorme 
Enquanto eu não chegar, 
Sou filho único, 
Tenho minha casa pra olhar 
E eu não posso ficar. 



 

 

Adoniran Barbosa 
Sou filho único ... 
 

O segmento acima expressa, de acordo com o contexto, 

uma 

 a) consequência.  

 b) finalidade.  

 c) oposição.  

 d) restrição.  

 e) justificativa.  

  

Questão 33: FCC - TJ TRE SP/TRE SP/Apoio 

Especializado/Programação de Sistemas/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto abaixo. 

Pela primeira vez, um estudo pretende demonstrar como 
as plantações de citros favorecem, ou não, a fauna de uma 
região. Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos 
(Ufscar), campus de Sorocaba, mostra que pelo menos 
50% das aves mais comuns na região vivem e se 
reproduzem em fragmentos de mata naturais, e não em 
áreas agrícolas e pomares. De acordo com o estudo, a 
possível redução das reservas previstas na proposta do 
novo Código Florestal pode levar ao desaparecimento de 
diversas espécies. 
 
O trabalho de campo para a pesquisa foi realizado na zona 
rural de Pilar do Sul, próxima a Sorocaba. A área é 
tomada por plantações de tangerinas, além de pastos e 
campos de produção de grãos. O objetivo da pesquisa era 
verificar se as espécies avaliadas poderiam usar as 
plantações de tangerina, que são culturas permanentes, 
como acréscimo ao seu hábitat natural − ou até substituí-
lo. 
 
Segundo o estudo, das 122 espécies da amostra, 60 foram 
detectadas nas plantações e nos fragmentos florestais 
(áreas com vegetação nativa), e as demais somente nesses 
fragmentos, ou seja, 62 espécies não ocorrem nos 
pomares. "A mata nativa quase não existe mais e, por 
causa disso, muitas espécies desapareceram ou estão 
ameaçadas", lamenta o pesquisador Marcelo Gonçalves 
Campolin. 
 
A pesquisa também chama a atenção para o novo Código 
Florestal, que prevê a redução de algumas áreas − hoje 
legalmente protegidas, como matas ciliares e topos de 
morros −, para serem utilizadas para a agropecuária. 
"Ficamos receosos de que as mudanças nas áreas 
protegidas possam ser terríveis para as aves e para 
outros animais, que vão perder ambientes naturais. E 
aquelas que não conseguem sobreviver nas plantações 
tendem a se tornar raras ou até mesmo a desaparecer", 
prevê o professor. 
 

(José Maria Tomazela. O Estado de S. Paulo, Vida, A15, 

26 de junho de 2011, com adaptações) 

 

A afirmativa correta é: 

 a) Alterações do Código Florestal podem colocar espécies 

de aves e outros animais em risco de extinção devido à 

redução de seu ambiente natural. 

 b) Estudo pioneiro tem por objetivo classificar espécies 

de aves que sobrevivem em plantações de frutos cítricos 

no interior de São Paulo. 

 c) As propostas para o novo Código Florestal levam em 

conta as pesquisas pioneiras sobre o hábitat natural de 

algumas espécies de aves. 

 d) O trabalho de campo que embasa as hipóteses 

previstas pelos pesquisadores comprova o valor econômico 

do cultivo de frutas cítricas. 

 e) Plantações de frutas cítricas devem favorecer a 

sobrevivência de espécies de aves e de outros animais 

nessas áreas de cultivo. 

  

Questão 34: FCC - AJ TRE SP/TRE 

SP/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

A razão do mérito e a do voto 

 

Um ministro, ao tempo do governo militar, irritado com a 
campanha pelas eleições diretas para presidente da 
República, buscou minimizar a importância do voto com o 
seguinte argumento: − Será que os passageiros de um 
avião gostariam de fazer uma eleição para escolher um 
deles como piloto de seu voo? Ou prefeririam confiar no 
mérito do profissional mais abalizado? 
 
A perfídia desse argumento está na falsa analogia entre 
uma função eminentemente técnica e uma função 
eminentemente política. No fundo, o ministro queria dizer 
que o governo estava indo muito bem nas mãos dos 
militares e que estes saberiam melhor que ninguém 
prosseguir no comando da nação. 
 
Entre a escolha pelo mérito e a escolha pelo voto há 
necessidades muito distintas. Num concurso público, por 
exemplo, a avaliação do mérito pessoal do candidato se 
impõe sobre qualquer outra. A seleção e a classificação de 
profissionais devem ser processos marcados pela 
transparência do método e pela adequação aos objetivos. 
Já a escolha da liderança de uma associação de classe, de 
um sindicato deve ocorrer em conformidade com o desejo 
da maioria, que escolhe livremente seu representante. 
Entre a especialidade técnica e a vocação política há 
diferenças profundas de natureza, que pedem distintas 
formas de reconhecimento. 
 
Essas questões vêm à tona quando, em certas instituições, 
o prestígio do "assembleísmo" surge como absoluto. Há 
quem pretenda decidir tudo no voto, reconhecendo numa 
assembleia a "soberania" que a qualifica para a tomada de 
qualquer decisão. Não por acaso, quando alguém se opõe a 
essa generalização, lembrando a razão do mérito, ouvem-
se diatribes contra a "meritocracia". Eis aí uma tarefa 



 

 

para nós todos: reconhecer, caso a caso, a legitimidade 
que tem a decisão pelo voto ou pelo reconhecimento da 
qualificação indispensável. Assim, não elegeremos 
deputado alguém sem espírito público, nem votaremos no 
passageiro que deverá pilotar nosso avião. 
 

(Júlio Castanho de Almeida, inédito) 

 

Considerando-se o contexto, são expressões bastante 

próximas quanto ao sentido: 

 a) fazer uma eleição e confiar no mérito do profissional. 
 b) especialidade técnica e vocação política. 
 c) classificação de profissionais e escolha da liderança. 
 d) avaliação do mérito e reconhecimento da qualificação. 
 e) transparência do método e desejo da maioria.  
  

Questão 35: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Auditoria e 

Fiscalização/Geral/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo para responder à questão. 

A situação fiscal brasileira é bem melhor que a da maior 

parte dos países desenvolvidos, mas bem pior que a da 

maioria dos emergentes, segundo números divulgados pelo 

FMI. Para cobrir suas necessidades de financiamento, 

dívida vencida e déficit orçamentário, o governo brasileiro 

precisará do equivalente a 18,5% do Produto Interno 

Bruto (PIB) neste ano e 18% no próximo. A maior parte do 

problema decorre do pesado endividamento acumulado ao 

longo de muitos anos. Neste ano, as necessidades de 

cobertura correspondem a pouco menos que o dobro da 

média ponderada dos 23 países − 9,5% do PIB. Países 

sulamericanos estão entre aqueles em melhor situação, 

nesse conjunto. O campeão da saúde fiscal é o Chile, com 

déficit orçamentário de 0,3% e compromissos a liquidar 

de 1% do PIB. As previsões para o Peru indicam um 

superávit fiscal de 1,1% e dívida a pagar de 2,5% do PIB. 

A Colômbia também aparece em posição confortável, com 

uma necessidade de cobertura de 3,9%. Esses três países 

têm obtido uma invejável combinação de estabilidade 

fiscal, inflação controlada e crescimento firme nos 

negócios. 

 

(Adaptado de O Estado de São Paulo, Notas & 
Informações. 21 de abril de 2012) 
Infere-se das relações entre as ideias do texto que 

 a) a situação fiscal de um país não é, necessariamente, 

proporcional ao seu desenvolvimento.  

 b) países emergentes apresentam, geralmente, uma 

relação de baixo PIB e alto superávit fiscal.  

 c) países sul-americanos apresentam pouco mais que a 

metade da média ponderada de outros países.  

 d) o Brasil tem demonstrado vigor para superar, dentro 

de dois anos, os três países sul-americanos com melhor 

saúde fiscal.  

 e) inflação controlada provoca crescimento firme nos 

negócios, o que resulta em estabilidade fiscal.  

  

Questão 36: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Auditoria e 

Fiscalização/Geral/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o fragmento de entrevista abaixo para responder à 

questão. 

CARTA CAPITAL: Como o senhor avalia a economia 

brasileira? Roberto Frenkel: A queda do crescimento da 

economia teve a ver com três acontecimentos. A situação 

nos EUA está mais positiva, há otimismo no mercado 

norte-americano, as ações subiram e estão no pico pós-

crise, mas ainda é uma recuperação modesta. Na zona do 

euro, serão dois trimestres consecutivos em queda, o que, 

de acordo com a definição convencional, caracteriza 

recessão. E a China está claramente em desaceleração. 

Essas realidades tiveram um efeito negativo sobre o 

crescimento brasileiro ao longo do segundo semestre de 

2011. Outro fator foi a valorização cambial. No fim do ano 

passado, o real chegou a acumular a maior valorização 

cambial desde o início da globalização financeira, ou seja, 

desde o fim dos anos 1960; e isso tem um efeito muito 

negativo sobre a indústria e a atividade de modo geral. 

 

(Trecho adaptado da entrevista de Roberto Frenkel a Luiz 
Antonio Cintra, Intervir para ganhar. Carta Capital, 18 de 
abril de 2012, p.78) 
 

Analise as seguintes possibilidades para apresentar, de 

maneira resumida, a argumentação da resposta do 

entrevistado: 

A queda no crescimento da economia no 

Brasil 

 

I. tem motivos causados pela desvalorização 

do real: otimismo no mercado americano 

(depois da crise); nova definição de recessão 

na zona do euro e a China com desaceleração 

do mercado. 

 

II. pode ser relacionada a quatro fatores: 

otimismo no mercado americano, recessão na 

zona do euro, desaceleração  na China e 

valorização cambial do real. 

 

III. deve-se a acontecimentos 

internacionais, como a alta das ações 

americanas, a desindustrialização da China, a 

queda na zona do euro, com valorização 

cambial. 

Preservando a coerência e a correção gramatical, 

 

 a) apenas II e III estão corretas.  

 b) apenas III está correta.  

 c) apenas I e II estão corretas.  

 d) apenas I e III estão corretas.  

 e) apenas II está correta.  

  

Questão 37: CESPE - TJ TRE ES/TRE ES/Apoio 



 

 

Especializado/Taquigrafia/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Convocada por D. Pedro em junho de 1822, a constituinte 

só seria instalada um ano mais tarde, no dia 3 de maio de 

1823, mas acabaria dissolvida seis meses depois, em 12 de 

novembro. 

 

Os membros da constituinte eram escolhidos por meio dos 

mesmos critérios estabelecidos para a eleição dos 

deputados às cortes de Lisboa. Os eleitores eram apenas 

os homens livres, com mais de vinte anos e que residissem 

por, pelo menos, um ano na localidade em que viviam, e 

proprietários de terra. Cabia a eles escolher um colégio 

eleitoral, que, por sua vez, indicava os deputados de cada 

região. Estes tinham de saber ler e escrever, possuir bens 

e virtudes. Em uma época em que a taxa de analfabetismo 

alcançava 99% da população, só um entre cem brasileiros 

era elegível. Os nascidos em Portugal tinham de estar 

residindo por, pelo menos, doze anos no Brasil. Do total de 

cem deputados eleitos, só 89 tomaram posse. Era a elite 

intelectual e política do Brasil, composta de magistrados, 

membros do clero, fazendeiros, senhores de engenho, 

altos funcionários, militares e professores. Desse grupo, 

sairiam mais tarde 33 senadores, 28 ministros de Estado, 

dezoito presidentes de província, sete membros do 

primeiro conselho de Estado e quatro regentes do 

Império. 

 

O local das reuniões era a antiga cadeia pública, que, em 

1808, havia sido remodelada pelo vice-rei conde dos Arcos 

para abrigar parte da corte portuguesa de D. João. No dia 

da abertura dos trabalhos, D. Pedro chegou ao prédio em 

uma carruagem puxada por oito mulas. Discursou de 

cabeça descoberta, o que, por si só, sinalizava alguma 

concessão ao novo poder constituído nas urnas. A coroa e 

o cetro, símbolos do seu poder, também foram deixados 

sobre uma mesa. 

 

Laurentino Gomes. 1822. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2010, p. 213-16 (com adaptações). 
 

Com base nas estruturas linguísticas e semânticas do 

texto acima, julgue o item. 

 

No primeiro parágrafo do texto, o autor resume a história 

da assembleia constituinte de 1822. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 38: CESPE - TJ TRE ES/TRE ES/Apoio 

Especializado/Taquigrafia/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Convocada por D. Pedro em junho de 1822, a constituinte 

só seria instalada um ano mais tarde, no dia 3 de maio de 

1823, mas acabaria dissolvida seis meses depois, em 12 de 

novembro. 

 

Os membros da constituinte eram escolhidos por meio dos 

mesmos critérios estabelecidos para a eleição dos 

deputados às cortes de Lisboa. Os eleitores eram apenas 

os homens livres, com mais de vinte anos e que residissem 

por, pelo menos, um ano na localidade em que viviam, e 

proprietários de terra. Cabia a eles escolher um colégio 

eleitoral, que, por sua vez, indicava os deputados de cada 

região. Estes tinham de saber ler e escrever, possuir bens 

e virtudes. Em uma época em que a taxa de analfabetismo 

alcançava 99% da população, só um entre cem brasileiros 

era elegível. Os nascidos em Portugal tinham de estar 

residindo por, pelo menos, doze anos no Brasil. Do total de 

cem deputados eleitos, só 89 tomaram posse. Era a elite 

intelectual e política do Brasil, composta de magistrados, 

membros do clero, fazendeiros, senhores de engenho, 

altos funcionários, militares e professores. Desse grupo, 

sairiam mais tarde 33 senadores, 28 ministros de Estado, 

dezoito presidentes de província, sete membros do 

primeiro conselho de Estado e quatro regentes do 

Império. 

 

O local das reuniões era a antiga cadeia pública, que, em 

1808, havia sido remodelada pelo vice-rei conde dos Arcos 

para abrigar parte da corte portuguesa de D. João. No dia 

da abertura dos trabalhos, D. Pedro chegou ao prédio em 

uma carruagem puxada por oito mulas. Discursou de 

cabeça descoberta, o que, por si só, sinalizava alguma 

concessão ao novo poder constituído nas urnas. A coroa e 

o cetro, símbolos do seu poder, também foram deixados 

sobre uma mesa. 

 

Laurentino Gomes. 1822. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2010, p. 213-16 (com adaptações). 
 

Com base nas estruturas linguísticas e semânticas do 

texto acima, julgue o item. 

De acordo com o texto, portugueses recém-chegados ao 

Brasil que possuíssem riquezas e virtudes poderiam, 

mediante concessão especial, tornar-se membros da 

constituinte. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 39: CESPE - TJ TRE ES/TRE ES/Apoio 

Especializado/Taquigrafia/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Um dos problemas mais significativos da democracia 

representativa brasileira, preexistente à Constituição de 

1988, mas mantido por ela, é a distorção da representação 

das unidades federadas na Câmara dos Deputados. Trata-

se de assunto cuja importância e mesmo centralidade não 

podem ser desprezadas: princípio basilar da democracia 

representativa é o voto de cada pessoa ter o mesmo peso 

eletivo. O atual sistema permite que o voto de um cidadão 

seja dezenas de vezes mais significativo, nas eleições 

para a Câmara, do que o voto de outro. Essa situação é 

incompatível com o aperfeiçoamento democrático de nosso 

regime político. 

 

A Constituição brasileira (art. 45, caput) determina que a 



 

 

representação dos estados na Câmara dos Deputados seja 

proporcional à população. Entretanto, a seguir, estabelece 

piso e teto dessa representação (oito e setenta 

deputados, respectivamente), que implicam a negação 

dessa proporcionalidade. 

 

Octaciano Nogueira, em trabalho a respeito do tema, 

parte da premissa de que essa distorção "não é obra do 

regime militar, que, na verdade, se utilizou desse 

expediente, como de inúmeros outros, para reforçar a 

Arena, durante o bipartidarismo; sua origem remonta à 

Constituinte de 1890, quando, por sinal, o problema foi 

exaustivamente debatido; a partir daí, incorporou-se à 

tradição de nosso direito constitucional legislado, em 

todas as subsequentes constituições; e o princípio, 

portanto, estabelecido durante as fases democráticas sob 

as quais viveu o País e mantido sempre que se restaurou o 

livre debate, subsequente aos regimes de exceção, foi 

invariavelmente preservado, como ocorreu em 1946 e 

1988." 

  

Arlindo F. de Oliveira. Sobre a representação dos 

estados na Câmara dos Deputados. In: Textos para 

Discussão, n.º 5, abr./2004 (com adaptações). 

 

Atendo-se à interpretação do texto, julgue o próximo 

item. 

  

Deduz-se da citação inserida no terceiro parágrafo que a 

distorção mencionada no texto não faz parte do entulho 

autoritário gerado pelo regime militar implantado no 

Brasil. 

  

  

 Certo  

 Errado  

  

Questão 40: CESPE - TJ TRE ES/TRE ES/Apoio 

Especializado/Taquigrafia/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Um dos problemas mais significativos da democracia 

representativa brasileira, preexistente à Constituição de 

1988, mas mantido por ela, é a distorção da representação 

das unidades federadas na Câmara dos Deputados. Trata-

se de assunto cuja importância e mesmo centralidade não 

podem ser desprezadas: princípio basilar da democracia 

representativa é o voto de cada pessoa ter o mesmo peso 

eletivo. O atual sistema permite que o voto de um cidadão 

seja dezenas de vezes mais significativo, nas eleições 

para a Câmara, do que o voto de outro. Essa situação é 

incompatível com o aperfeiçoamento democrático de nosso 

regime político. 

 

A Constituição brasileira (art. 45, caput) determina que a 

representação dos estados na Câmara dos Deputados seja 

proporcional à população. Entretanto, a seguir, estabelece 

piso e teto dessa representação (oito e setenta 

deputados, respectivamente), que implicam a negação 

dessa proporcionalidade. 

 

Octaciano Nogueira, em trabalho a respeito do tema, 

parte da premissa de que essa distorção "não é obra do 

regime militar, que, na verdade, se utilizou desse 

expediente, como de inúmeros outros, para reforçar a 

Arena, durante o bipartidarismo; sua origem remonta à 

Constituinte de 1890, quando, por sinal, o problema foi 

exaustivamente debatido; a partir daí, incorporou-se à 

tradição de nosso direito constitucional legislado, em 

todas as subsequentes constituições; e o princípio, 

portanto, estabelecido durante as fases democráticas sob 

as quais viveu o País e mantido sempre que se restaurou o 

livre debate, subsequente aos regimes de exceção, foi 

invariavelmente preservado, como ocorreu em 1946 e 

1988." 

  

Arlindo F. de Oliveira. Sobre a representação dos 

estados na Câmara dos Deputados. In: Textos para 

Discussão, n.º 5, abr./2004 (com adaptações). 

 

Atendo-se à interpretação do texto, julgue o próximo 

item. 

 

Depreende-se da leitura que houve oportunidades para se 

corrigir a distorção mencionada no texto, mas isso não foi 

feito. 

  

 Certo  

 Errado  

  

Questão 41: CESPE - TJ TRE ES/TRE ES/Apoio 

Especializado/Taquigrafia/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Um dos problemas mais significativos da democracia 

representativa brasileira, preexistente à Constituição de 

1988, mas mantido por ela, é a distorção da representação 

das unidades federadas na Câmara dos Deputados. Trata-

se de assunto cuja importância e mesmo centralidade não 

podem ser desprezadas: princípio basilar da democracia 

representativa é o voto de cada pessoa ter o mesmo peso 

eletivo. O atual sistema permite que o voto de um cidadão 

seja dezenas de vezes mais significativo, nas eleições 

para a Câmara, do que o voto de outro. Essa situação é 

incompatível com o aperfeiçoamento democrático de nosso 

regime político. 

 

A Constituição brasileira (art. 45, caput) determina que a 

representação dos estados na Câmara dos Deputados seja 

proporcional à população. Entretanto, a seguir, estabelece 

piso e teto dessa representação (oito e setenta 

deputados, respectivamente), que implicam a negação 

dessa proporcionalidade. 



 

 

 

Octaciano Nogueira, em trabalho a respeito do tema, 

parte da premissa de que essa distorção "não é obra do 

regime militar, que, na verdade, se utilizou desse 

expediente, como de inúmeros outros, para reforçar a 

Arena, durante o bipartidarismo; sua origem remonta à 

Constituinte de 1890, quando, por sinal, o problema foi 

exaustivamente debatido; a partir daí, incorporou-se à 

tradição de nosso direito constitucional legislado, em 

todas as subsequentes constituições; e o princípio, 

portanto, estabelecido durante as fases democráticas sob 

as quais viveu o País e mantido sempre que se restaurou o 

livre debate, subsequente aos regimes de exceção, foi 

invariavelmente preservado, como ocorreu em 1946 e 

1988." 

  

Arlindo F. de Oliveira. Sobre a representação dos 

estados na Câmara dos Deputados. In: Textos para 

Discussão, n.º 5, abr./2004 (com adaptações). 

 

Atendo-se à interpretação do texto, julgue o próximo 

item. 

 

O texto contém segmentos que permitem ao leitor 

depreender a opinião do autor acerca do tema tratado. 

  

 Certo  

 Errado  

  

Questão 42: CESPE - TJ TRE ES/TRE ES/Apoio 

Especializado/Taquigrafia/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O voto tem, primordialmente, o caráter de função pública. 

Como componente do órgão eleitoral, o eleitor concorre 

para compor outros órgãos do Estado também criados 

pela Constituição. Em geral, porém, as constituições têm 

deixado o exercício da função de votar a critério do 

eleitor, não estabelecendo sanções para os que se omitem. 

Nessa hipótese, as normas jurídicas sobre o voto 

pertenceriam à categoria das normas imperfeitas, o que 

redundaria em fazer do sufrágio simples dever cívico ou 

moral. Somente quando se torna obrigatório, o voto 

assume verdadeiro caráter de dever jurídico. Tal 

obrigatoriedade foi estabelecida por alguns países, menos 

pelos argumentos sobre a natureza do voto do que pela 

abstenção de muitos eleitores − fato prenhe de 

consequências políticas, inclusive no sentido de desvirtuar 

o sistema democrático. Nos pleitos eleitorais com alta 

porcentagem de abstenção, a minoria do eleitorado 

poderia formar os órgãos dirigentes do Estado, ou seja, 

governo e parlamento. 

  

Eleições e sistemas eleitorais. In: Revista de 
Jurisprudência − Arquivos do tribunal de alçada do Rio 

de Janeiro. Rio de Janeiro, 1.º trim./1981, p. 66 (com 
adaptações). 

 

Julgue o item subsequente, a respeito da interpretação do 

texto e dos sentidos que ele veicula. 

As ideias desenvolvidas no texto obedecem à seguinte 

ordem: natureza do voto; voto como dever cívico ou moral; 

voto como dever jurídico. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 43: CESPE - TJ TRE ES/TRE ES/Apoio 

Especializado/Taquigrafia/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O voto tem, primordialmente, o caráter de função pública. 

Como componente do órgão eleitoral, o eleitor concorre 

para compor outros órgãos do Estado também criados 

pela Constituição. Em geral, porém, as constituições têm 

deixado o exercício da função de votar a critério do 

eleitor, não estabelecendo sanções para os que se omitem. 

Nessa hipótese, as normas jurídicas sobre o voto 

pertenceriam à categoria das normas imperfeitas, o que 

redundaria em fazer do sufrágio simples dever cívico ou 

moral. Somente quando se torna obrigatório, o voto 

assume verdadeiro caráter de dever jurídico. Tal 

obrigatoriedade foi estabelecida por alguns países, menos 

pelos argumentos sobre a natureza do voto do que pela 

abstenção de muitos eleitores − fato prenhe de 

consequências políticas, inclusive no sentido de desvirtuar 

o sistema democrático. Nos pleitos eleitorais com alta 

porcentagem de abstenção, a minoria do eleitorado 

poderia formar os órgãos dirigentes do Estado, ou seja, 

governo e parlamento. 

  

Eleições e sistemas eleitorais. In: Revista de 
Jurisprudência − Arquivos do tribunal de alçada do Rio 

de Janeiro. Rio de Janeiro, 1.º trim./1981, p. 66 (com 
adaptações). 

 

Julgue o item subsequente, a respeito da interpretação do 

texto e dos sentidos que ele veicula. 

Mantém coerência com as ideias do texto a seguinte 

proposição: o que define se o voto é um dever cívico ou um 

dever jurídico é a consciência de cada eleitor no momento 

de votar. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 44: CESPE - AJ TRE ES/TRE 

ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

As eleições no Brasil mobilizam os veículos de informação 

também pelo anedotário que produzem. Curiosamente, a 

presença crescente de indígenas no processo eleitoral nos 

é transmitida exatamente nesse registro. De certo modo, 

a participação dos indígenas na disputa por vagas nos 

Poderes Legislativo e Executivo é apresentada no mesmo 

tom de estranheza com que o jornalismo brasileiro 

descreve xinguanos paramentados com sandálias havaianas 



 

 

e calções adidas. É como se a candidatura indígena 

selasse, solenemente, a inexorável aculturação. 

 

Para além desse anedotário há, de fato, muito que 

refletirmos. Afinal, os mais diversos povos indígenas 

estão lidando com as grandes instituições da sociedade 

branca e com processos políticos pertencentes a uma 

gramática social e simbólica que lhes é absolutamente 

estranha, ao menos na maneira como estamos 

acostumados a pensar. A começar pela representação 

política, que envolve, no mínimo, premissas e categorias 

mentais muito distintas dos modos nativos de fazer 

política. 

 

A política, que em muitas formulações nativas atravessa a 

vida social de maneira ampla, articulando-se 

simultaneamente às regras do parentesco, ao complexo 

ritual e religioso, ao discurso cosmológico, passa então a 

circular em uma ordem específica, a ordem política, regida 

por uma racionalidade burocrática e fundamentada em 

valores que se pretendem universalmente válidos. Formas 

tradicionais de liderança política − como, por exemplo, a 

assumida pelo sábio ancião, com sua oratória sensível, seu 

zelo pela reatualização permanente do legado mitológico e 

da tradição, seu prestígio guerreiro − cedem lugar para 

uma nova forma de liderança, dessa vez protagonizada por 

jovens talentosos, escolarizados, falantes do português, 

minimamente conhecedores dos códigos e peculiaridades 

do mundo dos brancos. 

 

Marcos Pereira Rufino. Instituições dos brancos. 
Internet: <www.pib.socioambiental.org>, set./2000 (com 
adaptações). 
 

A partir das ideias do texto, julgue o item seguinte. 

 

No texto, defende-se que, embora não seja um fato 

notório, brancos e índios são culturalmente afins. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 45: CESPE - AJ TRE ES/TRE 

ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

As eleições no Brasil mobilizam os veículos de informação 

também pelo anedotário que produzem. Curiosamente, a 

presença crescente de indígenas no processo eleitoral nos 

é transmitida exatamente nesse registro. De certo modo, 

a participação dos indígenas na disputa por vagas nos 

Poderes Legislativo e Executivo é apresentada no mesmo 

tom de estranheza com que o jornalismo brasileiro 

descreve xinguanos paramentados com sandálias havaianas 

e calções adidas. É como se a candidatura indígena 

selasse, solenemente, a inexorável aculturação. 

 

Para além desse anedotário há, de fato, muito que 

refletirmos. Afinal, os mais diversos povos indígenas 

estão lidando com as grandes instituições da sociedade 

branca e com processos políticos pertencentes a uma 

gramática social e simbólica que lhes é absolutamente 

estranha, ao menos na maneira como estamos 

acostumados a pensar. A começar pela representação 

política, que envolve, no mínimo, premissas e categorias 

mentais muito distintas dos modos nativos de fazer 

política. 

 

A política, que em muitas formulações nativas atravessa a 

vida social de maneira ampla, articulando-se 

simultaneamente às regras do parentesco, ao complexo 

ritual e religioso, ao discurso cosmológico, passa então a 

circular em uma ordem específica, a ordem política, regida 

por uma racionalidade burocrática e fundamentada em 

valores que se pretendem universalmente válidos. Formas 

tradicionais de liderança política − como, por exemplo, a 

assumida pelo sábio ancião, com sua oratória sensível, seu 

zelo pela reatualização permanente do legado mitológico e 

da tradição, seu prestígio guerreiro − cedem lugar para 

uma nova forma de liderança, dessa vez protagonizada por 

jovens talentosos, escolarizados, falantes do português, 

minimamente conhecedores dos códigos e peculiaridades 

do mundo dos brancos. 

 

Marcos Pereira Rufino. Instituições dos brancos. 
Internet: <www.pib.socioambiental.org>, set./2000 (com 
adaptações). 
 

A partir das ideias do texto, julgue o item seguinte. 

Conclui-se da leitura do texto que jovens brancos que 

frequentam ou frequentaram a escola tendem a tomar o 

lugar dos velhos sábios nas tribos indígenas. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 46: CESPE - AJ TRE ES/TRE 

ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ajudam a 

traçar o perfil do eleitor brasileiro da última eleição. A 

inclusão política dos brasileiros vem, a cada eleição, 

consolidando-se e os dados são irrefutáveis quanto a isso. 

A cada cinco pessoas aptas a votar nas eleições de 2010, 

uma era analfabeta ou nunca havia frequentado uma 

escola. São, ao todo, 27 milhões de eleitores nessa 

situação no cadastro do TSE. Desses, oito milhões se 

declararam analfabetos e 19 milhões declararam saber ler 

e escrever, sem, entretanto, nunca terem estado em uma 

sala de aula. No total, havia 135,8 milhões de eleitores no 

país em 2010. 

 

A maior concentração de eleitores analfabetos e(ou) sem 

nenhuma escolaridade encontra-se no Nordeste: 

enquadram-se em um desses grupos 35% dos eleitores. No 

Sudeste, são apenas 12%, o que evidencia o 

aparentemente eterno fosso socioeconômico que separa 

as duas regiões mais antagônicas do Brasil. 

 

Os dados de escolaridade do TSE são uma estimativa, já 



 

 

que foram fornecidos pelos eleitores no momento em que 

eles tiraram o título e só serão atualizados caso ocorra 

uma revisão do cadastro. No entanto, há boas notícias: o 

percentual de eleitores que nunca frequentaram a escola 

caiu de 23,5%, na eleição presidencial de 2006, para 

20,5% na de 2010, ou seja, além da ampliação da 

participação da sociedade na escolha dos governantes a 

cada novo pleito, a qualidade do eleitor tem melhorado, o 

que significa um voto mais qualificado, visto que o voto 

das pessoas com menos escolaridade tende a ser menos 

ideológico e mais personalista. 

 

De cada cinco eleitores no país, um é analfabeto. In: O 

Estado. Internet: <www.oestadoce.com.br> (com 
adaptações). 
 

Considerando as ideias bem como a tipologia do texto, 

julgue o item a seguir. 

Depreende-se do texto que a forma como são coletados 

os dados acerca da escolaridade dos eleitores brasileiros 

não favorece a obtenção de informações precisas e 

atualizadas a esse respeito. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 47: CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado 

nacional. Desde 1945, dizem, sua soberania foi 

ultrapassada pelas redes transnacionais de poder, 

especialmente as do capitalismo global e da cultura pós-

moderna. Alguns pós-modernistas levam mais longe a 

argumentação, afirmando que isso põe em risco a certeza 

e a racionalidade da civilização moderna, entre cujos 

esteios principais se insere a noção segura e 

unidimensional de soberania política absoluta, inserida no 

conceito de Estado nacional. No coração histórico da 

sociedade moderna, a Comunidade Europeia (CE) 

supranacional parece dar especial crédito à tese de que a 

soberania político-nacional vem fragmentando-se. Ali, 

tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado 

nacional, embora, para essa visão, uma aposentadoria 

oportuna talvez fosse a metáfora mais adequada. O 

cientista político Phillippe Schmitter argumentou que, 

embora a situação europeia seja singular, seu progresso 

para além do Estado nacional tem uma pertinência mais 

genérica, pois "o contexto contemporâneo favorece 

sistematicamente a transformação dos Estados em 

confederatii, condominii ou federatii, numa variedade de 

contextos". 

 

É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas 

políticas, que trazem à memória algumas formas mais 

antigas, como lembra o latim usado por Schmitter. Estas 

nos obrigam a rever nossas ideias do que devem ser os 

Estados contemporâneos e suas inter relações. De fato, 

nos últimos 25 anos, assistimos a reversões neoliberais e 

transnacionais de alguns poderes de Estados nacionais. No 

entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao 

longo desse mesmo período recente, os Estados regularam 

cada vez mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida 

e da família. A regulamentação estatal das relações entre 

homens e mulheres, da violência familiar, do cuidado com 

os filhos, do aborto e de hábitos pessoais que costumavam 

ser considerados particulares, como o fumo, continua a 

crescer. A política estatal de proteção ao consumidor e ao 

meio ambiente continua a proliferar. Tudo indica que o 

enfraquecimento do Estado nacional da Europa Ocidental 

é ligeiro, desigual e singular. Em partes do mundo menos 

desenvolvido, alguns aspirantes a Estados nacionais 

também estão fraquejando, mas por razões diferentes, 

essencialmente "pré-modernas". Na maior parte do 

mundo, os Estados nacionais continuam a amadurecer ou, 

pelo menos, estão tentando fazê-lo. A Europa não é o 

futuro do mundo. Os Estados do mundo são numerosos e 

continuam variados, tanto em suas estruturas atuais 

quanto em suas trajetórias. 

 

Michael Mann. Estados nacionais na Europa e noutros 
continentes: diversificar, desenvolver, não morrer. In: 
Gopal Balakrishnan. Um mapa da questão nacional. Vera 
Ribeiro (Trad.). Rio de Janeiro: Contraponto, 2000, p. 311-
4 (com adaptações). 
 

Com relação às ideias do texto, julgue o item. 

Segundo o cientista político Phillipe Schmitter, a 

expansão geral dos Estados nacionais no continente 

europeu deve-se a aspectos singulares das diversas 

economias europeias. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 48: CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado 

nacional. Desde 1945, dizem, sua soberania foi 

ultrapassada pelas redes transnacionais de poder, 

especialmente as do capitalismo global e da cultura pós-

moderna. Alguns pós-modernistas levam mais longe a 

argumentação, afirmando que isso põe em risco a certeza 

e a racionalidade da civilização moderna, entre cujos 

esteios principais se insere a noção segura e 

unidimensional de soberania política absoluta, inserida no 

conceito de Estado nacional. No coração histórico da 

sociedade moderna, a Comunidade Europeia (CE) 

supranacional parece dar especial crédito à tese de que a 

soberania político-nacional vem fragmentando-se. Ali, 

tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado 

nacional, embora, para essa visão, uma aposentadoria 

oportuna talvez fosse a metáfora mais adequada. O 

cientista político Phillippe Schmitter argumentou que, 

embora a situação europeia seja singular, seu progresso 

para além do Estado nacional tem uma pertinência mais 

genérica, pois "o contexto contemporâneo favorece 



 

 

sistematicamente a transformação dos Estados em 

confederatii, condominii ou federatii, numa variedade de 

contextos". 

 

É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas 

políticas, que trazem à memória algumas formas mais 

antigas, como lembra o latim usado por Schmitter. Estas 

nos obrigam a rever nossas ideias do que devem ser os 

Estados contemporâneos e suas inter relações. De fato, 

nos últimos 25 anos, assistimos a reversões neoliberais e 

transnacionais de alguns poderes de Estados nacionais. No 

entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao 

longo desse mesmo período recente, os Estados regularam 

cada vez mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida 

e da família. A regulamentação estatal das relações entre 

homens e mulheres, da violência familiar, do cuidado com 

os filhos, do aborto e de hábitos pessoais que costumavam 

ser considerados particulares, como o fumo, continua a 

crescer. A política estatal de proteção ao consumidor e ao 

meio ambiente continua a proliferar. Tudo indica que o 

enfraquecimento do Estado nacional da Europa Ocidental 

é ligeiro, desigual e singular. Em partes do mundo menos 

desenvolvido, alguns aspirantes a Estados nacionais 

também estão fraquejando, mas por razões diferentes, 

essencialmente "pré-modernas". Na maior parte do 

mundo, os Estados nacionais continuam a amadurecer ou, 

pelo menos, estão tentando fazê-lo. A Europa não é o 

futuro do mundo. Os Estados do mundo são numerosos e 

continuam variados, tanto em suas estruturas atuais 

quanto em suas trajetórias. 

 

Michael Mann. Estados nacionais na Europa e noutros 
continentes: diversificar, desenvolver, não morrer. In: 
Gopal Balakrishnan. Um mapa da questão nacional. Vera 
Ribeiro (Trad.). Rio de Janeiro: Contraponto, 2000, p. 311-
4 (com adaptações). 
 

Com relação às ideias do texto, julgue o item. 

 

De acordo com o texto, os Estados nacionais, apesar de 

alguns reveses, têm ampliado poderes em diversas partes 

do mundo. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 49: CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado 

nacional. Desde 1945, dizem, sua soberania foi 

ultrapassada pelas redes transnacionais de poder, 

especialmente as do capitalismo global e da cultura pós-

moderna. Alguns pós-modernistas levam mais longe a 

argumentação, afirmando que isso põe em risco a certeza 

e a racionalidade da civilização moderna, entre cujos 

esteios principais se insere a noção segura e 

unidimensional de soberania política absoluta, inserida no 

conceito de Estado nacional. No coração histórico da 

sociedade moderna, a Comunidade Europeia (CE) 

supranacional parece dar especial crédito à tese de que a 

soberania político-nacional vem fragmentando-se. Ali, 

tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado 

nacional, embora, para essa visão, uma aposentadoria 

oportuna talvez fosse a metáfora mais adequada. O 

cientista político Phillippe Schmitter argumentou que, 

embora a situação europeia seja singular, seu progresso 

para além do Estado nacional tem uma pertinência mais 

genérica, pois "o contexto contemporâneo favorece 

sistematicamente a transformação dos Estados em 

confederatii, condominii ou federatii, numa variedade de 

contextos". 

 

É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas 

políticas, que trazem à memória algumas formas mais 

antigas, como lembra o latim usado por Schmitter. Estas 

nos obrigam a rever nossas ideias do que devem ser os 

Estados contemporâneos e suas inter relações. De fato, 

nos últimos 25 anos, assistimos a reversões neoliberais e 

transnacionais de alguns poderes de Estados nacionais. No 

entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao 

longo desse mesmo período recente, os Estados regularam 

cada vez mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida 

e da família. A regulamentação estatal das relações entre 

homens e mulheres, da violência familiar, do cuidado com 

os filhos, do aborto e de hábitos pessoais que costumavam 

ser considerados particulares, como o fumo, continua a 

crescer. A política estatal de proteção ao consumidor e ao 

meio ambiente continua a proliferar. Tudo indica que o 

enfraquecimento do Estado nacional da Europa Ocidental 

é ligeiro, desigual e singular. Em partes do mundo menos 

desenvolvido, alguns aspirantes a Estados nacionais 

também estão fraquejando, mas por razões diferentes, 

essencialmente "pré-modernas". Na maior parte do 

mundo, os Estados nacionais continuam a amadurecer ou, 

pelo menos, estão tentando fazê-lo. A Europa não é o 

futuro do mundo. Os Estados do mundo são numerosos e 

continuam variados, tanto em suas estruturas atuais 

quanto em suas trajetórias. 

 

Michael Mann. Estados nacionais na Europa e noutros 
continentes: diversificar, desenvolver, não morrer. In: 
Gopal Balakrishnan. Um mapa da questão nacional. Vera 
Ribeiro (Trad.). Rio de Janeiro: Contraponto, 2000, p. 311-
4 (com adaptações). 
 

Com relação às ideias do texto, julgue o item. 

O raciocínio que se desenvolve do trecho "Ao longo desse 

mesmo período recente, os Estados regularam cada vez 

mais as esferas privadas íntimas do ciclo de vida e da 

família" para o trecho "A regulamentação estatal das 

relações entre homens e mulheres, da violência familiar, 

do cuidado com os filhos, do aborto e de hábitos pessoais 

que costumavam ser considerados particulares, como o 

fumo, continua a crescer" parte de aspectos gerais para 

particulares. 

 Certo  



 

 

 Errado  

  

Questão 50: CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

Em um momento em que os Estados-nação se dobram 

diante das forças do mercado, os dirigentes políticos 

sonham com estabilidade. Ora, as formas de governo 

utilizadas pelos impérios fascinam por sua resistência aos 

sobressaltos da história, sua plasticidade e sua 

capacidade de unir populações diferentes. 

 

Por que nos interessar pela noção de império? Não 

vivemos hoje em um mundo de Estados-nação? São eles, 

por exemplo, que têm seus assentos na ONU, com suas 

bandeiras, seus selos postais e suas instituições. No 

entanto, o estudo dos impérios, antigos ou recentes, 

permite acessar as raízes do mundo contemporâneo e 

aprofundar nossa compreensão das modalidades de 

organização do poder político, ontem, hoje e − por que 

não? − amanhã. 

 

O conceito de Estado-nação baseia-se em uma ficção, a da 

homogeneidade: um povo, um território, um governo. Os 

impérios nascem da extensão do poder através do espaço 

e se assentam na diversidade: eles governam de maneiras 

diferentes povos diferentes, sob uma dupla tensão. Por 

um lado, a vontade dos líderes políticos de estender seu 

controle territorial, em um contexto em que os povos 

vivem realidades socioculturais variadas, alimenta o 

expansionismo. Por outro, o fato de o império absorver 

povos diferentes faz que alguns de seus componentes 

desejem destacar-se do conjunto. Isso explica por que os 

impérios perduram, racham, reconfiguram-se e caem. 

 

Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos 

passados. Trata-se de considerar a multiplicidade de 

formas de exercício do poder sobre um dado espaço. Se 

pudermos considerar a história como algo diferente da 

inexorável transição da forma império para a forma 

Estado-nação, talvez possamos apreender o futuro de um 

ponto de vista mais vasto. E considerar outras formas de 

soberania que respondam melhor a um mundo 

caracterizado ao mesmo tempo pela desigualdade e pela 

diversidade. 

 

Jane Burbank e Frederick Cooper. De Roma a 

Constantinopla, pensar o império para entender o 

mundo. In: Le Monde Diplomatique. Brasil, 2011, ano 5, 
n.º 53, p. 24-5 (com adaptações). 
 

Com relação às ideias do texto, julgue o item que se 

segue. 

De acordo com o texto, a relação que caracteriza o 

Estado-nação, baseada em povo, território e governo, 

fundamenta-se em pressupostos ilusórios acerca da 

realidade das nações. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 51: CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

Em um momento em que os Estados-nação se dobram 

diante das forças do mercado, os dirigentes políticos 

sonham com estabilidade. Ora, as formas de governo 

utilizadas pelos impérios fascinam por sua resistência aos 

sobressaltos da história, sua plasticidade e sua 

capacidade de unir populações diferentes. 

 

Por que nos interessar pela noção de império? Não 

vivemos hoje em um mundo de Estados-nação? São eles, 

por exemplo, que têm seus assentos na ONU, com suas 

bandeiras, seus selos postais e suas instituições. No 

entanto, o estudo dos impérios, antigos ou recentes, 

permite acessar as raízes do mundo contemporâneo e 

aprofundar nossa compreensão das modalidades de 

organização do poder político, ontem, hoje e − por que 

não? − amanhã. 

 

O conceito de Estado-nação baseia-se em uma ficção, a da 

homogeneidade: um povo, um território, um governo. Os 

impérios nascem da extensão do poder através do espaço 

e se assentam na diversidade: eles governam de maneiras 

diferentes povos diferentes, sob uma dupla tensão. Por 

um lado, a vontade dos líderes políticos de estender seu 

controle territorial, em um contexto em que os povos 

vivem realidades socioculturais variadas, alimenta o 

expansionismo. Por outro, o fato de o império absorver 

povos diferentes faz que alguns de seus componentes 

desejem destacar-se do conjunto. Isso explica por que os 

impérios perduram, racham, reconfiguram-se e caem. 

 

Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos 

passados. Trata-se de considerar a multiplicidade de 

formas de exercício do poder sobre um dado espaço. Se 

pudermos considerar a história como algo diferente da 

inexorável transição da forma império para a forma 

Estado-nação, talvez possamos apreender o futuro de um 

ponto de vista mais vasto. E considerar outras formas de 

soberania que respondam melhor a um mundo 

caracterizado ao mesmo tempo pela desigualdade e pela 

diversidade. 

 

Jane Burbank e Frederick Cooper. De Roma a 

Constantinopla, pensar o império para entender o 

mundo. In: Le Monde Diplomatique. Brasil, 2011, ano 5, 
n.º 53, p. 24-5 (com adaptações). 
 

Com relação às ideias do texto, julgue o item que se 

segue. 

Infere-se do texto que tanto a solidez quanto a 

fragilidade de impérios devem-se à sua administração do 

poder sobre grupos socioculturalmente diferentes. 



 

 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 52: CESPE - Insp PC CE/PC CE/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

Em um momento em que os Estados-nação se dobram 

diante das forças do mercado, os dirigentes políticos 

sonham com estabilidade. Ora, as formas de governo 

utilizadas pelos impérios fascinam por sua resistência aos 

sobressaltos da história, sua plasticidade e sua 

capacidade de unir populações diferentes. 

 

Por que nos interessar pela noção de império? Não 

vivemos hoje em um mundo de Estados-nação? São eles, 

por exemplo, que têm seus assentos na ONU, com suas 

bandeiras, seus selos postais e suas instituições. No 

entanto, o estudo dos impérios, antigos ou recentes, 

permite acessar as raízes do mundo contemporâneo e 

aprofundar nossa compreensão das modalidades de 

organização do poder político, ontem, hoje e − por que 

não? − amanhã. 

 

O conceito de Estado-nação baseia-se em uma ficção, a da 

homogeneidade: um povo, um território, um governo. Os 

impérios nascem da extensão do poder através do espaço 

e se assentam na diversidade: eles governam de maneiras 

diferentes povos diferentes, sob uma dupla tensão. Por 

um lado, a vontade dos líderes políticos de estender seu 

controle territorial, em um contexto em que os povos 

vivem realidades socioculturais variadas, alimenta o 

expansionismo. Por outro, o fato de o império absorver 

povos diferentes faz que alguns de seus componentes 

desejem destacar-se do conjunto. Isso explica por que os 

impérios perduram, racham, reconfiguram-se e caem. 

 

Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos 

passados. Trata-se de considerar a multiplicidade de 

formas de exercício do poder sobre um dado espaço. Se 

pudermos considerar a história como algo diferente da 

inexorável transição da forma império para a forma 

Estado-nação, talvez possamos apreender o futuro de um 

ponto de vista mais vasto. E considerar outras formas de 

soberania que respondam melhor a um mundo 

caracterizado ao mesmo tempo pela desigualdade e pela 

diversidade. 

 

Jane Burbank e Frederick Cooper. De Roma a 

Constantinopla, pensar o império para entender o 

mundo. In: Le Monde Diplomatique. Brasil, 2011, ano 5, 
n.º 53, p. 24-5 (com adaptações). 
 

Com relação às ideias do texto, julgue o item que se 

segue. 

Deduz-se do contraste que se estabelece, no texto, entre 

Estado-nação e império que este constitui a opção de 

organização política mais adequada para a superação da 

instabilidade desencadeada pelos problemas econômicos 

da contemporaneidade. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 53: CESPE - AIE (MPOG)/MPOG/Área I/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

É um erro buscar o crescimento pelo crescimento, sem 

levar em conta os seus efeitos mais amplos e as suas 

consequências. É necessário ponderar, entre outros 

fatores, o impacto ambiental. É fundamental também usar 

os frutos do crescimento, para aprimorar a qualidade de 

vida da população de maneira abrangente, e não apenas 

para favorecer certos grupos. Precisamos prestar atenção 

em como podemos tirar o melhor proveito do 

enriquecimento do país. Sou contra o crescimento pelo 

crescimento, e ofereço todas as minhas críticas àqueles 

que são a favor. Entretanto, àqueles que não buscam 

nenhum crescimento, como é o caso da Europa hoje em 

dia, minhas críticas são ainda mais severas. Adam Smith 

estava certo quando observou que o crescimento aumenta 

a renda da população e, assim, amplia a capacidade das 

pessoas de ter acesso a melhores condições de vida. 

Estava certo também quando disse que o crescimento 

gera os recursos necessários para que os governos possam 

exercer suas atividades essenciais. 

 

Amartya Sem. Mercado, justiça e liberdade. In: Veja, 
2/5/2012 (com adaptações). 
 

No que se refere à organização das ideias no texto acima, 

julgue o item seguinte. 

De acordo com a argumentação do texto, é "um erro 

buscar o crescimento pelo crescimento" porque o 

importante, entre outros aspectos, é que o crescimento 

permita o acesso da população a melhores condições de 

vida e de renda. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 54: CESPE - AIE (MPOG)/MPOG/Área I/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O aumento da população, o crescimento econômico e a 

sofisticação das relações sociais requerem mais serviços 

públicos, de maior qualidade e crescente complexidade. 

Para fazer frente a essas demandas, o dimensionamento 

adequado da força de trabalho no setor público é condição 

necessária, mas não suficiente. Elas requerem que o 

Estado atente também para a qualificação de uma força 

de trabalho às voltas com questões cada vez mais 

complicadas. O desafio é a construção de um Estado 

"inteligente". A tese do inchaço da "máquina pública" e da 

consequente necessidade de redução do "tamanho do 

Estado" no Brasil merece uma análise mais aprofundada. É 

fato que os números absolutos impressionam. Sendo um 

país de dimensões continentais e com uma das cinco 

maiores populações do mundo, é natural que o Brasil conte 

com uma quantidade expressiva de servidores públicos. 



 

 

Ciente de que não houve explosão do quantitativo de 

servidores no Poder Executivo federal, porém convencido 

de que novas autorizações de ingresso devem ser feitas 

de forma criteriosa, o governo federal vem buscando 

conferir maior racionalidade à gestão de pessoas no 

serviço público, atentando para as necessidades mais 

prementes de áreas que implementam programas 

fundamentais para o país e esforçando-se para 

profissionalizar cada vez mais a gestão pública. 

 

Marcelo V. E. de Moraes et al. O mito do inchaço da 

força de trabalho do Executivo federal. Internet: 
<www.planejamento.gov.br> (com adaptações). 
 

Julgue o próximo item, a respeito da organização das 

ideias e das estruturas linguísticas do texto acima. 

Em sua argumentação, o autor do texto associa o 

"aumento da população" ao "inchaço da 'máquina pública'"; 

o "crescimento econômico" a "novas autorizações de 

ingresso" no serviço público; e a "sofisticação das 

relações sociais" a um "Estado 'inteligente'". 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 55: CESPE - AIE (MPOG)/MPOG/Área I/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Vamos aos fatos: o Brasil é, sim, um país de enorme 

potencial − com seus milhões de consumidores de classe 

média em acelerada ascensão, com invejável abundância de 

recursos naturais −, que vem passando por um período 

mágico de bônus demográfico que nos dá a chance de 

enriquecer antes de envelhecer. Nosso mercado interno 

tornou-se um poderoso ímã de investimentos e até nossas 

carências surgem como oportunidades. É esse o país que, 

cada vez mais, vem sendo acusado de destruir sua 

indústria, teoricamente seduzido pelo brilho de suas 

commodities. É nessa hora que os defensores das soluções 

pretensamente fáceis e rápidas erguem a voz: se nossas 

empresas não estão preparadas para a competição global − 

devido aos velhos problemas estruturais e de gestão tanto 

do governo como, por vezes, da própria iniciativa privada 

−, a solução é culpar os outros e nos protegermos atrás de 

barreiras artificiais. Vamos nos recolher, dizem eles, e 

aproveitar sossegados o bom momento do mercado 

brasileiro. Essa é uma história conhecida, e sabemos muito 

bem quais são suas consequências. Talvez a maior, e a mais 

nefasta delas, seja o autoengano, a sensação de que 

podemos nos tornar competitivos do dia para a noite, por 

decreto. E assim, novamente, mantemos esquecidas, no 

fundo das gavetas dos gabinetes, as mudanças essenciais 

para o presente e o futuro do país. 

 

Cláudia Vassallo. Carta ao Leitor. In: O Brasil em perigo. 
Revista Exame, 18/4/2012 (com adaptações). 
 

A partir da organização das ideias no texto acima, julgue 

o item subsequente. 

Depreende-se das relações estabelecidas no texto que "os 

outros" são os brasileiros que se deixam seduzir pelo 

"brilho de suas commodities". 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 56: CESPE - AIE (MPOG)/MPOG/Área I/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Vamos aos fatos: o Brasil é, sim, um país de enorme 

potencial − com seus milhões de consumidores de classe 

média em acelerada ascensão, com invejável abundância de 

recursos naturais −, que vem passando por um período 

mágico de bônus demográfico que nos dá a chance de 

enriquecer antes de envelhecer. Nosso mercado interno 

tornou-se um poderoso ímã de investimentos e até nossas 

carências surgem como oportunidades. É esse o país que, 

cada vez mais, vem sendo acusado de destruir sua 

indústria, teoricamente seduzido pelo brilho de suas 

commodities. É nessa hora que os defensores das soluções 

pretensamente fáceis e rápidas erguem a voz: se nossas 

empresas não estão preparadas para a competição global − 

devido aos velhos problemas estruturais e de gestão tanto 

do governo como, por vezes, da própria iniciativa privada 

−, a solução é culpar os outros e nos protegermos atrás de 

barreiras artificiais. Vamos nos recolher, dizem eles, e 

aproveitar sossegados o bom momento do mercado 

brasileiro. Essa é uma história conhecida, e sabemos muito 

bem quais são suas consequências. Talvez a maior, e a mais 

nefasta delas, seja o autoengano, a sensação de que 

podemos nos tornar competitivos do dia para a noite, por 

decreto. E assim, novamente, mantemos esquecidas, no 

fundo das gavetas dos gabinetes, as mudanças essenciais 

para o presente e o futuro do país. 

 

Cláudia Vassallo. Carta ao Leitor. In: O Brasil em perigo. 
Revista Exame, 18/4/2012 (com adaptações). 
 

A partir da organização das ideias no texto acima, julgue 

o item subsequente. 

Ao empregar a expressão "dizem eles", referindo-se aos 

"defensores das soluções pretensamente fáceis e 

rápidas", o autor do texto evidencia que não concorda com 

a afirmação "Vamos nos recolher (...) e aproveitar 

sossegados o bom momento do mercado brasileiro". 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 57: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM 

DEP/Arquiteto/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Refletir sobre as conexões entre local e universal é 

comum na historiografia das ciências. Desde o século XIX, 

os autores que analisaram as ciências no Brasil avaliaram o 

país como "atrasado" em relação aos grandes centros. Os 

próprios conceitos e palavras utilizados pelos 

historiadores expressavam a opção interpretativa de 

tratar a ciência brasileira como dependente daquela 

praticada nos centros de poder. Mencionar, por exemplo, 

a "chegada" ou "difusão" da ciência moderna no Brasil 



 

 

indicava, muitas vezes, a adoção de um conceito de ciência 

como um conjunto de conteúdos estanque, criado sob o 

ponto de vista europeu. Assim, a produção científica seria 

considerada de boa qualidade se conseguisse reproduzir 

esses conteúdos. Como as realidades são diferentes, por 

nem sempre se adequarem aos padrões internacionais, as 

interpretações falavam em cópias malfeitas, em 

empreendimentos mal realizados, em promessas a se 

cumprir. 

 

Para os historiadores contemporâneos, a questão se 

coloca por outro ângulo. Em primeiro lugar, a própria 

reavaliação do estatuto das ciências entende que o 

caminho traçado não foi o mesmo para todos. O que se 

conhece por ciência foi e é fruto de escolhas políticas, 

sociais e econômicas, que se refazem a cada dia, formando 

possíveis horizontes futuros. Em segundo lugar, os 

historiadores têm mostrado que não se pode falar em uma 

periferia colonial passiva, modelada por um centro de 

atividade científica dinâmica. As ciências se criam e se 

praticam com base em lógicas de exclusão, inclusão, 

monopólio, grupos, escolhas. Cabe aos historiadores 

enfatizar os aspectos negociados dessa relação, 

mostrando que os centros e as periferias são 

heterogêneos e que as posições de força não dependem 

tanto da nacionalidade, mas dos grupos e do tipo de 

integração e movimentação das práticas científicas locais. 

 

Lorelai Kury. Nem centro nem periferia. In: Revista de 
História da Biblioteca Nacional. Especial n.º 2, 
nov./2010, p. 106 (com adaptações). 
 

Com base no texto acima, julgue o item. 

De acordo com a argumentação desenvolvida pela autora, 

seria mais exato considerar o universo científico como 

policêntrico do que como um sistema assentado na 

dicotomia que enfatiza as diferenças entre nações 

centrais e nações periféricas. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 58: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM 

DEP/Arquiteto/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Refletir sobre as conexões entre local e universal é 

comum na historiografia das ciências. Desde o século XIX, 

os autores que analisaram as ciências no Brasil avaliaram o 

país como "atrasado" em relação aos grandes centros. Os 

próprios conceitos e palavras utilizados pelos 

historiadores expressavam a opção interpretativa de 

tratar a ciência brasileira como dependente daquela 

praticada nos centros de poder. Mencionar, por exemplo, 

a "chegada" ou "difusão" da ciência moderna no Brasil 

indicava, muitas vezes, a adoção de um conceito de ciência 

como um conjunto de conteúdos estanque, criado sob o 

ponto de vista europeu. Assim, a produção científica seria 

considerada de boa qualidade se conseguisse reproduzir 

esses conteúdos. Como as realidades são diferentes, por 

nem sempre se adequarem aos padrões internacionais, as 

interpretações falavam em cópias malfeitas, em 

empreendimentos mal realizados, em promessas a se 

cumprir. 

 

Para os historiadores contemporâneos, a questão se 

coloca por outro ângulo. Em primeiro lugar, a própria 

reavaliação do estatuto das ciências entende que o 

caminho traçado não foi o mesmo para todos. O que se 

conhece por ciência foi e é fruto de escolhas políticas, 

sociais e econômicas, que se refazem a cada dia, formando 

possíveis horizontes futuros. Em segundo lugar, os 

historiadores têm mostrado que não se pode falar em uma 

periferia colonial passiva, modelada por um centro de 

atividade científica dinâmica. As ciências se criam e se 

praticam com base em lógicas de exclusão, inclusão, 

monopólio, grupos, escolhas. Cabe aos historiadores 

enfatizar os aspectos negociados dessa relação, 

mostrando que os centros e as periferias são 

heterogêneos e que as posições de força não dependem 

tanto da nacionalidade, mas dos grupos e do tipo de 

integração e movimentação das práticas científicas locais. 

 

Lorelai Kury. Nem centro nem periferia. In: Revista de 
História da Biblioteca Nacional. Especial n.º 2, 
nov./2010, p. 106 (com adaptações). 
 

Com base no texto acima, julgue o item. 

O texto reforça o posicionamento teórico de acordo com 

o qual a prática da ciência ocorre de forma neutra e 

objetiva, enquanto o percurso das humanidades, como o da 

história, é marcado pelo envolvimento do investigador com 

a realidade social. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 59: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM 

DEP/Arquiteto/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Refletir sobre as conexões entre local e universal é 

comum na historiografia das ciências. Desde o século XIX, 

os autores que analisaram as ciências no Brasil avaliaram o 

país como "atrasado" em relação aos grandes centros. Os 

próprios conceitos e palavras utilizados pelos 

historiadores expressavam a opção interpretativa de 

tratar a ciência brasileira como dependente daquela 

praticada nos centros de poder. Mencionar, por exemplo, 

a "chegada" ou "difusão" da ciência moderna no Brasil 

indicava, muitas vezes, a adoção de um conceito de ciência 

como um conjunto de conteúdos estanque, criado sob o 

ponto de vista europeu. Assim, a produção científica seria 

considerada de boa qualidade se conseguisse reproduzir 

esses conteúdos. Como as realidades são diferentes, por 

nem sempre se adequarem aos padrões internacionais, as 

interpretações falavam em cópias malfeitas, em 

empreendimentos mal realizados, em promessas a se 

cumprir. 

 



 

 

Para os historiadores contemporâneos, a questão se 

coloca por outro ângulo. Em primeiro lugar, a própria 

reavaliação do estatuto das ciências entende que o 

caminho traçado não foi o mesmo para todos. O que se 

conhece por ciência foi e é fruto de escolhas políticas, 

sociais e econômicas, que se refazem a cada dia, formando 

possíveis horizontes futuros. Em segundo lugar, os 

historiadores têm mostrado que não se pode falar em uma 

periferia colonial passiva, modelada por um centro de 

atividade científica dinâmica. As ciências se criam e se 

praticam com base em lógicas de exclusão, inclusão, 

monopólio, grupos, escolhas. Cabe aos historiadores 

enfatizar os aspectos negociados dessa relação, 

mostrando que os centros e as periferias são 

heterogêneos e que as posições de força não dependem 

tanto da nacionalidade, mas dos grupos e do tipo de 

integração e movimentação das práticas científicas locais. 

 

Lorelai Kury. Nem centro nem periferia. In: Revista de 
História da Biblioteca Nacional. Especial n.º 2, 
nov./2010, p. 106 (com adaptações). 
 

Com base no texto acima, julgue o item. 

Infere-se do texto, pelo emprego das aspas no primeiro 

parágrafo, entre outros aspectos, que a autora não 

comunga da visão dos autores referidos no início do 

primeiro parágrafo do texto quanto à relação entre o 

Brasil e a ciência. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 60: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM 

DEP/Arquiteto/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Refletir sobre as conexões entre local e universal é 

comum na historiografia das ciências. Desde o século XIX, 

os autores que analisaram as ciências no Brasil avaliaram o 

país como "atrasado" em relação aos grandes centros. Os 

próprios conceitos e palavras utilizados pelos 

historiadores expressavam a opção interpretativa de 

tratar a ciência brasileira como dependente daquela 

praticada nos centros de poder. Mencionar, por exemplo, 

a "chegada" ou "difusão" da ciência moderna no Brasil 

indicava, muitas vezes, a adoção de um conceito de ciência 

como um conjunto de conteúdos estanque, criado sob o 

ponto de vista europeu. Assim, a produção científica seria 

considerada de boa qualidade se conseguisse reproduzir 

esses conteúdos. Como as realidades são diferentes, por 

nem sempre se adequarem aos padrões internacionais, as 

interpretações falavam em cópias malfeitas, em 

empreendimentos mal realizados, em promessas a se 

cumprir. 

 

Para os historiadores contemporâneos, a questão se 

coloca por outro ângulo. Em primeiro lugar, a própria 

reavaliação do estatuto das ciências entende que o 

caminho traçado não foi o mesmo para todos. O que se 

conhece por ciência foi e é fruto de escolhas políticas, 

sociais e econômicas, que se refazem a cada dia, formando 

possíveis horizontes futuros. Em segundo lugar, os 

historiadores têm mostrado que não se pode falar em uma 

periferia colonial passiva, modelada por um centro de 

atividade científica dinâmica. As ciências se criam e se 

praticam com base em lógicas de exclusão, inclusão, 

monopólio, grupos, escolhas. Cabe aos historiadores 

enfatizar os aspectos negociados dessa relação, 

mostrando que os centros e as periferias são 

heterogêneos e que as posições de força não dependem 

tanto da nacionalidade, mas dos grupos e do tipo de 

integração e movimentação das práticas científicas locais. 

 

Lorelai Kury. Nem centro nem periferia. In: Revista de 
História da Biblioteca Nacional. Especial n.º 2, 
nov./2010, p. 106 (com adaptações). 
 

Com base no texto acima, julgue o item. 

Do segundo parágrafo do texto conclui-se que a atual 

interpretação da ciência e de sua história não abrange os 

fatos ocorridos antes do século XIX, quando não havia 

tanto intercâmbio científico entre as nações. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 61: FEMPERJ - TCE TCE RJ/TCE-RJ/Técnico 

de Notificações/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O ÓCIO CRIATIVO – ENTREVISTA DE DOMENICO 

DE MASI 
Roberto Catelli Jr, História em rede 

 

Eu me limito a sustentar, com base em dados estatísticos, 

que nós, que partimos de uma sociedade onde uma grande 

parte da vida das pessoas adultas era dedicada ao 

trabalho, estamos caminhando em direção a uma 

sociedade na qual grande parte do tempo será, e em parte 

já é, dedicado a outra coisa. (....) Eu me limito a registrar 

que estamos caminhando em direção a uma sociedade 

fundada não mais no trabalho, mas no tempo vago. 

 

Além disso, sempre com base nas estatísticas, constato 

que, tanto no tempo em que se trabalha quanto no tempo 

vago, nós, seres humanos, fazemos hoje sempre menos 

coisas com as mãos e sempre mais coisas com o cérebro, 

ao contrário do que acontecia até agora, por milhões de 

anos. 

 

Mas aqui se dá mais uma passagem: entre as atividades 

que realizamos com o cérebro, as mais apreciadas e mais 

valorizadas no mercado de trabalho são as atividades 

criativas. Porque mesmo as atividades intelectuais, como 

as manuais, quando são repetitivas, podem ser delegadas 

às máquinas. Assim sendo, acredito que o foco desta nossa 

conversa deva ser essa dupla passagem da espécie 

humana: da atividade física à intelectual, da atividade 

repetitiva à criativa. 

 



 

 

Essas duas trajetórias contam a passagem de uma 

sociedade que foi chamada de "industrial" a uma 

sociedade nova. Podemos defini-la como quisermos. Eu, por 

comodidade, a chamo de "pós-industrial". 

 

Quer uma imagem física dessa mudança? Nós, nestes 

milhões de anos, desenvolvemos um corpo grande e uma 

cabeça pequena. Nos próximos séculos, provavelmente 

reduziremos o corpo ao mínimo e expandiremos o cérebro. 

Um pouco como já acontece através do rádio, da televisão, 

do computador – a extraordinária série de próteses com 

as quais aumentamos o poder da nossa cabeça. 

 

O resultado disso tudo não é o dolce far niente. Com 

frequência, não fazer nada é menos doce do que um 

trabalho criativo. 

 

"...a extraordinária série de próteses com as quais 

aumentamos o poder da nossa cabeça". A designação de 

"próteses" se refere: 

 a) a todas as modificações físicas que sofremos 

atualmente; 

 b) às mudanças sociais causadas pela alteração no meio 

ambiente; 

 c) a meios tecnológicos, como o rádio, a televisão e o 

computador; 

 d) à passagem da vida de trabalho para a vida do ócio; 

 e) aos novos conceitos intelectualmente assumidos pelos 

seres humanos.  

  

Questão 62: FEMPERJ - TCE TCE RJ/TCE-RJ/Técnico 

de Notificações/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O ÓCIO CRIATIVO – ENTREVISTA DE DOMENICO 

DE MASI 
Roberto Catelli Jr, História em rede 

 

Eu me limito a sustentar, com base em dados estatísticos, 

que nós, que partimos de uma sociedade onde uma grande 

parte da vida das pessoas adultas era dedicada ao 

trabalho, estamos caminhando em direção a uma 

sociedade na qual grande parte do tempo será, e em parte 

já é, dedicado a outra coisa. (....) Eu me limito a registrar 

que estamos caminhando em direção a uma sociedade 

fundada não mais no trabalho, mas no tempo vago. 

 

Além disso, sempre com base nas estatísticas, constato 

que, tanto no tempo em que se trabalha quanto no tempo 

vago, nós, seres humanos, fazemos hoje sempre menos 

coisas com as mãos e sempre mais coisas com o cérebro, 

ao contrário do que acontecia até agora, por milhões de 

anos. 

 

Mas aqui se dá mais uma passagem: entre as atividades 

que realizamos com o cérebro, as mais apreciadas e mais 

valorizadas no mercado de trabalho são as atividades 

criativas. Porque mesmo as atividades intelectuais, como 

as manuais, quando são repetitivas, podem ser delegadas 

às máquinas. Assim sendo, acredito que o foco desta nossa 

conversa deva ser essa dupla passagem da espécie 

humana: da atividade física à intelectual, da atividade 

repetitiva à criativa. 

 

Essas duas trajetórias contam a passagem de uma 

sociedade que foi chamada de "industrial" a uma 

sociedade nova. Podemos defini-la como quisermos. Eu, por 

comodidade, a chamo de "pós-industrial". 

 

Quer uma imagem física dessa mudança? Nós, nestes 

milhões de anos, desenvolvemos um corpo grande e uma 

cabeça pequena. Nos próximos séculos, provavelmente 

reduziremos o corpo ao mínimo e expandiremos o cérebro. 

Um pouco como já acontece através do rádio, da televisão, 

do computador – a extraordinária série de próteses com 

as quais aumentamos o poder da nossa cabeça. 

 

O resultado disso tudo não é o dolce far niente. Com 

frequência, não fazer nada é menos doce do que um 

trabalho criativo. 

 

Entre os meios gráficos empregados no texto, há a 

utilização de uma fonte diferente em dolce far niente; tal 

emprego se deve ao fato de essa expressão: 

 

 a) desempenhar um papel importante na teoria do 

entrevistado; 

 b) possuir, no texto, a necessidade de ser valorizada; 

 c) mostrar uma variante coloquial de linguagem; 

 d) pertencer a um outro idioma; 

 e) indicar, implicitamente, a nacionalidade italiana do 

entrevistado.  

  

Questão 63: FEMPERJ - TCE TCE RJ/TCE-RJ/Técnico 

de Notificações/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O ÓCIO CRIATIVO – ENTREVISTA DE DOMENICO 

DE MASI 
Roberto Catelli Jr, História em rede 

 

Eu me limito a sustentar, com base em dados estatísticos, 

que nós, que partimos de uma sociedade onde uma grande 

parte da vida das pessoas adultas era dedicada ao 

trabalho, estamos caminhando em direção a uma 

sociedade na qual grande parte do tempo será, e em parte 

já é, dedicado a outra coisa. (....) Eu me limito a registrar 

que estamos caminhando em direção a uma sociedade 

fundada não mais no trabalho, mas no tempo vago. 

 

Além disso, sempre com base nas estatísticas, constato 

que, tanto no tempo em que se trabalha quanto no tempo 

vago, nós, seres humanos, fazemos hoje sempre menos 

coisas com as mãos e sempre mais coisas com o cérebro, 

ao contrário do que acontecia até agora, por milhões de 

anos. 

 

Mas aqui se dá mais uma passagem: entre as atividades 

que realizamos com o cérebro, as mais apreciadas e mais 



 

 

valorizadas no mercado de trabalho são as atividades 

criativas. Porque mesmo as atividades intelectuais, como 

as manuais, quando são repetitivas, podem ser delegadas 

às máquinas. Assim sendo, acredito que o foco desta nossa 

conversa deva ser essa dupla passagem da espécie 

humana: da atividade física à intelectual, da atividade 

repetitiva à criativa. 

 

Essas duas trajetórias contam a passagem de uma 

sociedade que foi chamada de "industrial" a uma 

sociedade nova. Podemos defini-la como quisermos. Eu, por 

comodidade, a chamo de "pós-industrial". 

 

Quer uma imagem física dessa mudança? Nós, nestes 

milhões de anos, desenvolvemos um corpo grande e uma 

cabeça pequena. Nos próximos séculos, provavelmente 

reduziremos o corpo ao mínimo e expandiremos o cérebro. 

Um pouco como já acontece através do rádio, da televisão, 

do computador – a extraordinária série de próteses com 

as quais aumentamos o poder da nossa cabeça. 

 

O resultado disso tudo não é o dolce far niente. Com 

frequência, não fazer nada é menos doce do que um 

trabalho criativo. 

 

Segundo o entrevistado, nossas capacidades serão 

aumentadas por meio da tecnologia; assim, a alternativa 

abaixo que mostra uma expansão INADEQUADA de uma 

de nossas capacidades é: 

 a) rádio – aumento de nossa possibilidade de ouvir mais 

notícias; 

 b) televisão – aumento de nossa possibilidade de ver mais 

coisas; 

 c) automóvel – aumento de nossa capacidade de 

movimento; 

 d) computador – aumento de nossa possibilidade de 

raciocinar; 

 e) gravador – aumento de nossa capacidade de falar.  

  

Questão 64: FEMPERJ - ACE TCE RJ/TCE-RJ/Controle 

Externo/Administração em Saúde/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A POLÍCIA E A VIOLÊNCIA NA ESCOLA 
Miriam Abramovay e Paulo Gentili 
  

Em alguns países, a presença da polícia dentro das escolas 

tem sido uma das respostas mais recorrentes para 

enfrentar a violência das sociedades contemporâneas. A 

proposta parece ser a maneira mais elementar de 

oferecer proteção às crianças e aos jovens, as principais 

vítimas da violência. Muros altos, grades imensas, 

seguranças armados ou policiais patrulhando o interior das 

escolas parecem brindar aquilo que desejamos para nossos 

filhos: segurança e amparo. 

 

Todavia, os efeitos positivos desse tipo de iniciativa nunca 

foram demonstrados. Conforme evidenciam pesquisas e 

experiências no campo da segurança pública, o ataque aos 

efeitos da violência costuma não diminuir sua existência. 

Precisamos compreender a origem e as razões da violência 

no interior do espaço escolar para pensar soluções que não 

contribuam para aprofundá-las. 

 

Nesse sentido, quando as próprias tarefas de segurança 

dentro das instituições educacionais são transferidas 

para pessoas exteriores a elas, cria-se a percepção de que 

os adultos que ali trabalham são incapazes ou carecem de 

poder suficiente para resolver os problemas que 

emergem. Instala-se a ideia de que a visibilidade de uma 

arma ou a presença policial tem mais potência que o 

diálogo ou os mecanismos de intervenção que a própria 

escola pode definir. A medida contribui para aprofundar 

um vácuo de poder já existente nas relações educacionais, 

criando um clima de desconfiança entre os que convivem 

no ambiente escolar. 

 

A presença da polícia no contexto escolar será marcada 

por ambiguidades e tensões. Estabelecer os limites da 

intervenção do agente policial é sempre complexo num 

espaço que se define por uma especificidade que a polícia 

desconhece. Nenhuma formação educacional foi oferecida 

aos policiais que estarão agora dentro das escolas, o que 

constitui enorme risco. As pesquisas sobre juventude 

evidenciam um grave problema nas relações entre a polícia 

e os jovens, particularmente quando eles são pobres, com 

uma reação de desconfiança e desrespeito promovendo um 

conflito latente que costuma explodir em situações de 

alta tensão entre os jovens e a polícia. Reproduzir essa 

lógica no interior da escola não é recomendável. 

 

A política repressiva não é o caminho para tornar as 

escolas mais seguras. A escola deve ser um local de 

proteção e protegido, e a presença da polícia pode ser 

uma fonte de novos problemas. 

 

Devemos contribuir para que as escolas solucionem seus 

problemas cotidianos com a principal riqueza que elas têm: 

sua comunidade de alunos, docentes, diretivos e 

funcionários. Programas de Convivência Escolar e outras 

alternativas têm demonstrado um enorme potencial para 

enfrentar a dimensão educacional da violência social. O 

potencial da escola está na ostentação do saber, do 

conhecimento, do diálogo e da criatividade. Não das 

armas. 

 

No terceiro parágrafo do texto, há a menção à medida de 

contratarem-se pessoas externas à escola para serviços 

de segurança; entre as consequências dessa medida, 

segundo o texto, NÃO se inclui: 

 a) o descrédito na competência do pessoal escolar; 

 b) o reconhecimento da falta de poder de decisão da 

própria escola; 

 c) a crença na exibição ostensiva de armas como medida 

de proteção; 

 d) a confiança na presença do poder policial; 

 e) a maior confiança no diálogo ou em mecanismos 



 

 

escolares de intervenção. 

  

Questão 65: FEMPERJ - ACE TCE RJ/TCE-RJ/Controle 

Externo/Administração em Saúde/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A POLÍCIA E A VIOLÊNCIA NA ESCOLA 
Miriam Abramovay e Paulo Gentili 
  

Em alguns países, a presença da polícia dentro das escolas 

tem sido uma das respostas mais recorrentes para 

enfrentar a violência das sociedades contemporâneas. A 

proposta parece ser a maneira mais elementar de 

oferecer proteção às crianças e aos jovens, as principais 

vítimas da violência. Muros altos, grades imensas, 

seguranças armados ou policiais patrulhando o interior das 

escolas parecem brindar aquilo que desejamos para nossos 

filhos: segurança e amparo. 

 

Todavia, os efeitos positivos desse tipo de iniciativa nunca 

foram demonstrados. Conforme evidenciam pesquisas e 

experiências no campo da segurança pública, o ataque aos 

efeitos da violência costuma não diminuir sua existência. 

Precisamos compreender a origem e as razões da violência 

no interior do espaço escolar para pensar soluções que não 

contribuam para aprofundá-las. 

 

Nesse sentido, quando as próprias tarefas de segurança 

dentro das instituições educacionais são transferidas 

para pessoas exteriores a elas, cria-se a percepção de que 

os adultos que ali trabalham são incapazes ou carecem de 

poder suficiente para resolver os problemas que 

emergem. Instala-se a ideia de que a visibilidade de uma 

arma ou a presença policial tem mais potência que o 

diálogo ou os mecanismos de intervenção que a própria 

escola pode definir. A medida contribui para aprofundar 

um vácuo de poder já existente nas relações educacionais, 

criando um clima de desconfiança entre os que convivem 

no ambiente escolar. 

 

A presença da polícia no contexto escolar será marcada 

por ambiguidades e tensões. Estabelecer os limites da 

intervenção do agente policial é sempre complexo num 

espaço que se define por uma especificidade que a polícia 

desconhece. Nenhuma formação educacional foi oferecida 

aos policiais que estarão agora dentro das escolas, o que 

constitui enorme risco. As pesquisas sobre juventude 

evidenciam um grave problema nas relações entre a polícia 

e os jovens, particularmente quando eles são pobres, com 

uma reação de desconfiança e desrespeito promovendo um 

conflito latente que costuma explodir em situações de 

alta tensão entre os jovens e a polícia. Reproduzir essa 

lógica no interior da escola não é recomendável. 

 

A política repressiva não é o caminho para tornar as 

escolas mais seguras. A escola deve ser um local de 

proteção e protegido, e a presença da polícia pode ser 

uma fonte de novos problemas. 

 

Devemos contribuir para que as escolas solucionem seus 

problemas cotidianos com a principal riqueza que elas têm: 

sua comunidade de alunos, docentes, diretivos e 

funcionários. Programas de Convivência Escolar e outras 

alternativas têm demonstrado um enorme potencial para 

enfrentar a dimensão educacional da violência social. O 

potencial da escola está na ostentação do saber, do 

conhecimento, do diálogo e da criatividade. Não das 

armas. 

 

Num comentário sobre o texto lido nesta prova, um leitor 

do jornal onde a polícia e a violência na escola foi 

publicado escreveu: "Apoio a medida de levar policiais à 

escola, pois assim os marginais não terão coragem de 

invadi-la". 

 

Tal comentário: 

 a) apoia a opinião do autor do texto diante do problema 

discutido; 

 b) sugere uma nova medida para solucionar o problema da 

violência na escola; 

 c) contraria a opinião das autoridades policiais; 

 d) opõe-se frontalmente à opinião dos autores do texto; 

 e) critica as medidas até agora tomadas para combater a 

violência nas escolas. 

  

Questão 66: FCC - Aux FF II (TCE-SP)/TCE-SP/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte. 

 

Quando se tem em conta que 50% do território nacional é 
ocupado pelo bioma Amazônia e que 60% do potencial 
elétrico do país ainda por aproveitar se localiza nessa 
área, pode-se intuir as dificuldades que enfrenta a 
expansão da hidreletricidade no Brasil. De fato, a 
Amazônia é, de um lado, um bioma reconhecidamente 
sensível e de elevado interesse ambiental. De outro, 
constitui a fronteira hidrelétrica, ainda que nem todo o 
potencial lá existente venha a ser desenvolvido. 
 
As questões que se contrapõem são basicamente duas: 1) 
Pode o país abrir mão de preservar a Amazônia, de cuidar 
soberanamente das suas fragilidades e de toda a riqueza 
de sua biodiversidade, e de deixar um legado de interesse 
para toda a humanidade?; 2) Pode o país abrir mão de uma 
vantagem competitiva relevante representada pela 
hidreletricidade, sendo esta uma opção energética limpa, 
renovável, barata e de elevado conteúdo nacional, o que 
significa baixa emissão de carbono, geração de empregos 
e dinamismo econômico doméstico? 
 
Sem dúvida, não podemos abrir mão de nenhum dos dois 
objetivos. Análise rasa baseada em uma ótica 
ultrapassada, na qual projetos hidrelétricos provocam 
necessariamente impactos ambientais irrecuperáveis e 
não compensáveis, sugere que esse duplo objetivo é 
inatingível. Mas isso não tem de ser assim. Projetos 
hidrelétricos, quando instalados em áreas habitadas, 
podem constituir-se em vetores do desenvolvimento 



 

 

regional. Quando instalados em áreas não habitadas 
podem constituir-se em vetores de preservação dos 
ambientes naturais. 
 
Por óbvio, qualquer projeto hidrelétrico deve cuidar para 
que os impactos ambientais sejam mitigados e 
compensados. Conciliar as duas questões básicas é 
possível. Demanda inovação, novas soluções construtivas, 
esquemas operativos diferenciados, identificação de 
áreas a serem preservadas, responsabilização dos atores 
envolvidos, vontade política e ampla discussão da 
sociedade - são esforços que podem ser feitos na direção 
de conciliar os imperativos de se preservar a Amazônia e 
desenvolver seu potencial elétrico. 
 
Por fim, não é demais lembrar que renunciar a esse 
potencial significa decidir que a expansão do consumo de 
energia dos brasileiros será atendida por outras fontes, 
não necessariamente mais competitivas ou de menor 
impacto ambiental. 
 

(Maurício Tolmasquim. CartaCapital, 7 de setembro de 

2011. p.61, com adaptações) 

 

Percebe-se no texto 

 a) concordância com a noção de que é necessário 

encontrar novas fontes energéticas na Amazônia, além 

das hidrelétricas, para atender à expansão do consumo. 

 b) crítica a uma corrente que desconsidera a preservação 

do ambiente natural, o que, por sua vez, deveria tornar-se 

meta prioritária, apesar da necessária geração de energia 

elétrica. 

 c) defesa da construção de hidrelétricas na região 

amazônica, desde que sejam feitos estudos e tomadas 

medidas adequadas de preservação ambiental. 

 d) preocupação em torno da eventual instalação de usinas 

hidrelétricas na região amazônica, que poderão 

comprometer a riqueza de sua biodiversidade. 

 e) proposta de importantes medidas de preservação 

ambiental na Amazônia, com a substituição das 

hidrelétricas por outras fontes energéticas. 

  

Questão 67: FCC - Aux FF II (TCE-SP)/TCE-SP/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte. 

 

Tememos o acaso. Ele irrompe de forma inesperada e 
imprevisível em nossa vida, expondo nossa impotência 
contra forças desconhecidas que anulam tudo aquilo que 
trabalhosamente penamos para organizar e construir. Seu 
caráter aleatório e gratuito rompe com as leis de causa e 
efeito com as quais procuramos lidar com a realidade, 
deixando-nos desarmados e atônitos frente à emergência 
de algo que está além de nossa compreensão, que 
evidencia uma desordem contra a qual não temos recursos. 
O acaso deixa à mostra a assustadora falta de sentido 
que jaz no fundo das coisas e que tentamos camuflar, 
revestindo-a com nossas certezas e objetivos, com nossa 
apreensão lógica do mundo. 

 
Procuramos estratégias para lidar com essa dimensão da 
realidade que nos inquieta e desestabiliza. Alguns, sem 
negar sua existência, planejam suas vidas, torcendo para 
que ela não interfira de forma excessiva em seus 
projetos. Outros, mais infantis e supersticiosos, tentam 
esconjurá-la, usando fórmulas mágicas. Os mais religiosos 
simplesmente não acreditam no acaso, pois creem que 
tudo o que acontece em suas vidas decorre diretamente 
da vontade de um deus. Aquilo que alguns considerariam 
como a manifestação do acaso, para eles são provações 
que esse deus lhes envia para testar-lhes sua fé e 
obediência. 
 
São defesas necessárias para continuarmos a viver. Se a 
ideia de que estamos à mercê de acontecimentos 
incontroláveis que podem transformar nossas vidas de 
modo radical e irreversível estivesse permanentemente 
presente em nossas mentes, o terror nos paralisaria e 
nada mais faríamos a não ser pensar na iminência das 
catástrofes possíveis. 
 
Entretanto, tem um tipo de homem que age de forma 
diversa. Ao invés de fugir do acaso, ele o convoca 
constantemente. É o viciado em jogos de azar. O jogador 
invoca e provoca o acaso, desafiando-o em suas apostas, 
numa tentativa de dominá-lo, de curválo, de vencê-lo. E 
também de aprisioná-lo. É como se, paradoxalmente, o 
jogador temesse tanto a presença do acaso nos demais 
recantos da vida, que pretendesse prendê-lo, restringi-lo, 
confiná-lo à cena do jogo, acreditando que dessa forma o 
controla e anula seu poder. 
  

(Trecho de artigo de Sérgio Telles. O Estado de S. 

Paulo, 26 de novembro de 2011, D12, C2+música) 

 

O comportamento paradoxal do jogador, referido no 

último parágrafo, está no fato de 

 a) ser ele um tipo de pessoa que age de modo inesperado 

diante do acaso. 

 b) conviver com jogos de azar, mas desconsiderar todas 

as implicações trazidas pelo acaso. 

 c) ser dominado pela expectativa de bons resultados 

advindos dos jogos de azar. 

 d) temer excessivamente o acaso, porém buscar 

continuamente o convívio com sua imprevisibilidade. 

 e) desafiar constantemente as surpresas do acaso, sem 

se dar conta de que se trata de um vício.  

  

Questão 68: FCC - Aux FF II (TCE-SP)/TCE-SP/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte. 

 

A biosfera, o nome que a ciência dá à vida, parece algo 
enorme, que se espalha por toda parte, que nos cerca por 
cima, por baixo, pelos lados, andando, voando e nadando. 
Pois toda essa única maravilha se espreme por sobre uma 
camada ínfima do planeta. Quão ínfima? Toda a vida da 
Terra está contida em 0,5% de sua massa superficial. 



 

 

Metade de 1%. O restante é rocha estéril recobrindo o 
núcleo de ferro incandescente. Imagine uma metrópole do 
tamanho de São Paulo ou de Nova York totalmente 
deserta, quente demais ou fria demais para manter 
formas de vida, exceto por um único quarteirão. 
 
A vida, ou a biosfera, torna-se uma reserva ainda mais 
enclausurada e única, quando se sabe que nenhuma forma 
de vida, mesmo a mais primitiva, jamais foi detectada fora 
dos limites da Terra. Se toda a biosfera terrestre se 
mantém em uma parte ínfima do planeta, este por sua vez 
é um grão de areia. Sem contar o Sol, a Terra responde 
por apenas 1/500 da massa total do sistema solar. Essa 
bolhinha azul e frágil que vaga pelo infinito recebe agora 
seu habitante número 7 bilhões, reavivando a imorredoura 
questão sobre até quando a população mundial poderá 
crescer sem produzir um colapso nos recursos naturais do 
planeta. 
 
A questão se impõe porque o crescimento no uso desses 
recursos forma uma curva estatística impressionante. A 
estimativa é de que, em 2030, será necessário o 
equivalente a duas Terras para garantir o padrão de vida 
da humanidade. As perspectivas mais sombrias sobre a 
sustentabilidade do planeta não levam em conta a 
extraordinária capacidade de recuperação da natureza − e 
a do próprio ser humano − para superar as adversidades. A 
Terra já passou por cinco grandes extinções em massa e a 
vida sempre voltou ainda com mais força. Enquanto se 
procuram soluções para o equilíbrio entre crescimento 
populacional e preservação de recursos, a natureza manda 
suas mensagens de socorro. A espaçonave Terra é uma 
generosa Arca de Noé, mas ela tem limites. 
 

(Filipe Vilicic, com reportagem de Alexandre Salvador. 

Veja, 2 de novembro de 2011. p.130-132, com adaptações) 

 

A afirmativa que resume corretamente o assunto do texto 

é:  

 a) Apesar do crescimento no consumo dos recursos 

naturais da Terra, eles garantem a vida de seus 7 bilhões 

de habitantes, permanecendo a dúvida sobre até que 

ponto a população do planeta poderá aumentar sem que 

esses recursos entrem em colapso. 

 b) Estudos científicos se voltam para a possível 

existência de vida fora da Terra, como alternativa para a 

sobrevivência do homem, em razão do crescimento do 

número de habitantes e do consequente esgotamento dos 

recursos naturais do planeta. 

 c) O crescimento populacional deverá permitir maior 

conscientização a respeito da exploração sustentável dos 

recursos naturais do planeta, ainda que ocorra um 

inevitável aumento, em nível mundial, do consumo desses 

recursos. 

 d) As grandes extinções por que a Terra já passou levam 

à conclusão de que, mesmo com os impactos causados pelo 

crescimento populacional, o planeta ainda se manterá em 

condições favoráveis à sobrevivência da espécie humana. 

 e) A presença de 7 bilhões de habitantes espalhados por 

todo o globo terrestre mostra a vitalidade de um planeta 

que oferece recursos inesgotáveis à sua população, mesmo 

admitindo que eles não sejam explorados de forma 

consciente. 

  

Questão 69: FCC - Aux FF II (TCE-SP)/TCE-SP/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte. 

 

A biosfera, o nome que a ciência dá à vida, parece algo 
enorme, que se espalha por toda parte, que nos cerca por 
cima, por baixo, pelos lados, andando, voando e nadando. 
Pois toda essa única maravilha se espreme por sobre uma 
camada ínfima do planeta. Quão ínfima? Toda a vida da 
Terra está contida em 0,5% de sua massa superficial. 
Metade de 1%. O restante é rocha estéril recobrindo o 
núcleo de ferro incandescente. Imagine uma metrópole do 
tamanho de São Paulo ou de Nova York totalmente 
deserta, quente demais ou fria demais para manter 
formas de vida, exceto por um único quarteirão. 
 
A vida, ou a biosfera, torna-se uma reserva ainda mais 
enclausurada e única, quando se sabe que nenhuma forma 
de vida, mesmo a mais primitiva, jamais foi detectada fora 
dos limites da Terra. Se toda a biosfera terrestre se 
mantém em uma parte ínfima do planeta, este por sua vez 
é um grão de areia. Sem contar o Sol, a Terra responde 
por apenas 1/500 da massa total do sistema solar. Essa 
bolhinha azul e frágil que vaga pelo infinito recebe agora 
seu habitante número 7 bilhões, reavivando a imorredoura 
questão sobre até quando a população mundial poderá 
crescer sem produzir um colapso nos recursos naturais do 
planeta. 
 
A questão se impõe porque o crescimento no uso desses 
recursos forma uma curva estatística impressionante. A 
estimativa é de que, em 2030, será necessário o 
equivalente a duas Terras para garantir o padrão de vida 
da humanidade. As perspectivas mais sombrias sobre a 
sustentabilidade do planeta não levam em conta a 
extraordinária capacidade de recuperação da natureza − e 
a do próprio ser humano − para superar as adversidades. A 
Terra já passou por cinco grandes extinções em massa e a 
vida sempre voltou ainda com mais força. Enquanto se 
procuram soluções para o equilíbrio entre crescimento 
populacional e preservação de recursos, a natureza manda 
suas mensagens de socorro. A espaçonave Terra é uma 
generosa Arca de Noé, mas ela tem limites. 
 

(Filipe Vilicic, com reportagem de Alexandre Salvador. 

Veja, 2 de novembro de 2011. p.130-132, com adaptações) 

 

A espaçonave Terra é uma generosa Arca de Noé, mas ela 
tem limites. 
 

A conclusão do texto permite depreender corretamente 

que 

 a) a natureza sempre consegue se recuperar do excesso 

de consumo decorrente da presença humana no planeta. 



 

 

 b) deve sempre haver a esperança de sobrevivência na 

Terra, apesar de condições desfavoráveis que possam vir 

a ocorrer. 

 c) estabelecer limites para a exploração dos recursos 

naturais do planeta pode colocar em perigo a 

sobrevivência da humanidade. 

 d) defender a sustentabilidade do planeta nem sempre 

leva a soluções viáveis para os problemas relativos à 

exploração de suas reservas naturais. 

 e) há razões para a preocupação com a sustentabilidade 

do planeta no sentido de evitar o esgotamento de suas 

reservas naturais. 

  

Questão 70: FCC - Aux FF II (TCE-SP)/TCE-SP/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte. 

 

A biosfera, o nome que a ciência dá à vida, parece algo 
enorme, que se espalha por toda parte, que nos cerca por 
cima, por baixo, pelos lados, andando, voando e nadando. 
Pois toda essa única maravilha se espreme por sobre uma 
camada ínfima do planeta. Quão ínfima? Toda a vida da 
Terra está contida em 0,5% de sua massa superficial. 
Metade de 1%. O restante é rocha estéril recobrindo o 
núcleo de ferro incandescente. Imagine uma metrópole do 
tamanho de São Paulo ou de Nova York totalmente 
deserta, quente demais ou fria demais para manter 
formas de vida, exceto por um único quarteirão. 
 
A vida, ou a biosfera, torna-se uma reserva ainda mais 
enclausurada e única, quando se sabe que nenhuma forma 
de vida, mesmo a mais primitiva, jamais foi detectada fora 
dos limites da Terra. Se toda a biosfera terrestre se 
mantém em uma parte ínfima do planeta, este por sua vez 
é um grão de areia. Sem contar o Sol, a Terra responde 
por apenas 1/500 da massa total do sistema solar. Essa 
bolhinha azul e frágil que vaga pelo infinito recebe agora 
seu habitante número 7 bilhões, reavivando a imorredoura 
questão sobre até quando a população mundial poderá 
crescer sem produzir um colapso nos recursos naturais do 
planeta. 
 
A questão se impõe porque o crescimento no uso desses 
recursos forma uma curva estatística impressionante. A 
estimativa é de que, em 2030, será necessário o 
equivalente a duas Terras para garantir o padrão de vida 
da humanidade. As perspectivas mais sombrias sobre a 
sustentabilidade do planeta não levam em conta a 
extraordinária capacidade de recuperação da natureza − e 
a do próprio ser humano − para superar as adversidades. A 
Terra já passou por cinco grandes extinções em massa e a 
vida sempre voltou ainda com mais força. Enquanto se 
procuram soluções para o equilíbrio entre crescimento 
populacional e preservação de recursos, a natureza manda 
suas mensagens de socorro. A espaçonave Terra é uma 
generosa Arca de Noé, mas ela tem limites. 
 

(Filipe Vilicic, com reportagem de Alexandre Salvador. 

Veja, 2 de novembro de 2011. p.130-132, com adaptações) 

 

Quão ínfima? (1o parágrafo) 

 

Em relação à questão colocada acima, a afirmativa correta 

é: 

 a) Até mesmo os cientistas são incapazes de respondê-la, 

pois não conseguem comprovar as teorias sobre a origem 

da vida na Terra. 

 b) A resposta está contida em alguns dados e na 

comparação com um único quarteirão das cidades citadas, 

relativamente à sua extensão. 

 c) A referência às grandes cidades contém a explicação 

mais plausível para a dificuldade em definir 

cientificamente a extensão da biosfera. 

 d) Percebe-se que somente a massa superficial do planeta 

pode justificar as teorias sobre o surgimento da vida na 

Terra. 

 e) A falta de dados conclusivos a respeito das condições 

de vida fora da Terra torna difícil a obtenção de uma 

resposta definitiva. 

  

Questão 71: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ 

SP/"Interior"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

  
WikiLeaks contra o Império 

 

A diplomacia americana levará tempo para se recuperar da 

pancada que levou da WikiLeaks. Tudo indica que 250 mil 

documentos secretos foram copiados por um jovem 

soldado em um CD enquanto fingia ouvir Lady Gaga. Um 

vexame para um país que gasta US$ 75 bilhões anuais com 

sistema de segurança que agrupa repartições e emprega 

mais de 1 milhão de pessoas, das quais 854 mil têm acesso 

a informações sigilosas. 

 

A WikiLeaks não obteve documentos que circulam nas 

camadas mais secretas da máquina, mas produziu aquilo 

que o historiador e jornalista Timothy Garton Ash 

considerou "sonho dos pesquisadores, pesadelo para os 

diplomatas". As mensagens mostram que mesmo coisas 

conhecidas têm aspectos escandalosos. 

 

A conexão corrupta e narcotraficante do governo do 

Afeganistão já é antiga, mas ninguém imaginaria que o 

presidente Karzai chegasse a Washington com um 

assessor carregando US$ 52 milhões na bagagem. A falta 

de modos dos homens da Casa de Windsor é proverbial, 

mas o príncipe Edward dizendo bobagens para estranhos 

no Quirguistão incomodou a embaixadora americana. 

 

O trabalho da WikiLeaks teve virtudes. Expôs a dimensão 

do perigo representado pelos estoques de urânio 

enriquecido nas mãos de governos e governantes instáveis. 

Se aos 68 anos o líbio Muammar Gaddafi faz-se escoltar 

por uma "voluptuosa" ucraniana, parabéns. O perigo está 

na quantidade de material nuclear que ele guarda consigo. 



 

 

Os telegramas relacionados com o Brasil revelaram a boa 

qualidade dos relatórios dos diplomatas americanos. O 

embaixador Clifford Sobel narrou a inconfidência do 

ministro Nelson Jobim a respeito de um tumor na cabeça 

do presidente boliviano Evo Morales. Seu papel era 

comunicar. O de Jobim era não contar. 

 

A vergonha americana pede que se relembre o trabalho de 

10 mil ingleses, entre eles alguns dos maiores matemáticos 

do século, que trabalharam em Bletchley Park durante a 

Segunda Guerra, quebrando os códigos alemães. O serviço 

dessa turma influenciou a ocasião do desembarque na 

Normandia e permitiu o êxito dos soviéticos na batalha de 

Kursk. 

 

Terminada a guerra, Winston Churchill mandou apagar 

todos os vestígios da operação, mantendo o episódio sob 

um manto de segredo. Ele só foi quebrado, oficialmente, 

nos anos 70. Com a palavra Catherine Caughey, que tinha 

20 anos quando trabalhou em Bletchley Park: "Minha 

grande tristeza foi ver que meu amado marido morreu em 

1975 sem saber o que eu fiz durante a guerra". Alan 

Turing, um dos matemáticos do parque, matou-se em 1954. 

Mesmo condenado pela Justiça por conta de sua 

homossexualidade, nunca falou do caso. (Ele comeu uma 

maçã envenenada. Conta a lenda que, em sua homenagem, 

esse é o símbolo da Apple.) 

 

(Elio Gaspari, WikiLeaks contra o Império. Folha de 
S.Paulo. Adaptado) 
 

Segundo o texto, é correto afirmar que 

 a) a falta de modos do príncipe Edward foi ignorada pela 

embaixadora americana. 

 b) o governo do Afeganistão é sabidamente corrupto e 

está envolvido com o tráfico de drogas. 

 c) Karzai, o presidente afegão, é muito respeitado em 

Washington e está acima de qualquer suspeita. 

 d) a embaixadora americana no Quirguistão ficou honrada 

com a divulgação dos documentos sigilosos. 

 e) o presidente Karzai, em viagem aos Estados Unidos, 

retirou US$ 52 milhões de um banco em Washington.  

  

Questão 72: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ 

SP/"Interior"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

  
WikiLeaks contra o Império 

 

A diplomacia americana levará tempo para se recuperar da 

pancada que levou da WikiLeaks. Tudo indica que 250 mil 

documentos secretos foram copiados por um jovem 

soldado em um CD enquanto fingia ouvir Lady Gaga. Um 

vexame para um país que gasta US$ 75 bilhões anuais com 

sistema de segurança que agrupa repartições e emprega 

mais de 1 milhão de pessoas, das quais 854 mil têm acesso 

a informações sigilosas. 

 

A WikiLeaks não obteve documentos que circulam nas 

camadas mais secretas da máquina, mas produziu aquilo 

que o historiador e jornalista Timothy Garton Ash 

considerou "sonho dos pesquisadores, pesadelo para os 

diplomatas". As mensagens mostram que mesmo coisas 

conhecidas têm aspectos escandalosos. 

 

A conexão corrupta e narcotraficante do governo do 

Afeganistão já é antiga, mas ninguém imaginaria que o 

presidente Karzai chegasse a Washington com um 

assessor carregando US$ 52 milhões na bagagem. A falta 

de modos dos homens da Casa de Windsor é proverbial, 

mas o príncipe Edward dizendo bobagens para estranhos 

no Quirguistão incomodou a embaixadora americana. 

 

O trabalho da WikiLeaks teve virtudes. Expôs a dimensão 

do perigo representado pelos estoques de urânio 

enriquecido nas mãos de governos e governantes instáveis. 

Se aos 68 anos o líbio Muammar Gaddafi faz-se escoltar 

por uma "voluptuosa" ucraniana, parabéns. O perigo está 

na quantidade de material nuclear que ele guarda consigo. 

Os telegramas relacionados com o Brasil revelaram a boa 

qualidade dos relatórios dos diplomatas americanos. O 

embaixador Clifford Sobel narrou a inconfidência do 

ministro Nelson Jobim a respeito de um tumor na cabeça 

do presidente boliviano Evo Morales. Seu papel era 

comunicar. O de Jobim era não contar. 

 

A vergonha americana pede que se relembre o trabalho de 

10 mil ingleses, entre eles alguns dos maiores matemáticos 

do século, que trabalharam em Bletchley Park durante a 

Segunda Guerra, quebrando os códigos alemães. O serviço 

dessa turma influenciou a ocasião do desembarque na 

Normandia e permitiu o êxito dos soviéticos na batalha de 

Kursk. 

 

Terminada a guerra, Winston Churchill mandou apagar 

todos os vestígios da operação, mantendo o episódio sob 

um manto de segredo. Ele só foi quebrado, oficialmente, 

nos anos 70. Com a palavra Catherine Caughey, que tinha 

20 anos quando trabalhou em Bletchley Park: "Minha 

grande tristeza foi ver que meu amado marido morreu em 

1975 sem saber o que eu fiz durante a guerra". Alan 

Turing, um dos matemáticos do parque, matou-se em 1954. 

Mesmo condenado pela Justiça por conta de sua 

homossexualidade, nunca falou do caso. (Ele comeu uma 

maçã envenenada. Conta a lenda que, em sua homenagem, 

esse é o símbolo da Apple.) 

 

(Elio Gaspari, WikiLeaks contra o Império. Folha de 
S.Paulo. Adaptado) 
 

A palavra que resume a ação do jovem soldado em relação 

à sua pátria, ao copiar documentos secretos e divulgá-los, 

é 

 a) deslealdade. 

 b) afeição. 

 c) honestidade. 

 d) bondade. 



 

 

 e) fanatismo.  

  

Questão 73: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ 

SP/"Interior"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Considere a história em quadrinhos para responder à 

questão. 

 

 

Acerca da mensagem apresentada nos quadrinhos, é 

correto afirmar que 

 a) a menina é avessa à liberdade de imprensa por esta 

permitir a publicação de receitas que ela considera 

deliciosas. 

 b) a liberdade de imprensa prejudica o direito das 

crianças no que diz respeito à alimentação saudável. 

 c) a receita é recortada do jornal como forma de censura 

e protesto. 

 d) a mãe apoia a supressão da liberdade de imprensa por 

concordar com a filha. 

 e) a liberdade de imprensa nem sempre agrada a todos. 

  

Questão 74: VUNESP - ContJ (TJM SP)/TJM SP/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Entre os sinais que marcam um país como subdesenvolvido, 

ninguém mais discute, há muito tempo, que o baixo nível da 

educação está na linha de frente. Não dá para disfarçar; é 

uma ferida bem no meio da testa. Há muitas outras 

marcas desse tipo, claro, todas visíveis quando se presta 

um mínimo de atenção à paisagem pública, e nenhuma delas 

está em falta no Brasil que se pode ver à nossa volta. São 

coisas muito simples. Todo país subdesenvolvido, por 

exemplo, tem mosca; não há exceções. Os aeroportos, em 

vez de terem à sua volta hotéis operados pelas grandes 

cadeias internacionais, são cercados por favelas. 

Homicidas confessos podem começar o cumprimento de 

suas penas onze anos após o crime que cometeram, quando 

não são "cidadãos comuns". É uma estrada que vai longe. A 

cada realidade dessas, é como se uma placa de sinalização 

avisasse: "Atenção: você está num país subdesenvolvido". 

Não adianta, aí, ter um PIB que passa dos 2 trilhões de 

dólares, assistir ao lançamento de imóveis com preços de 

Manhattan ou anotar o que diz a máquina de propaganda 

do governo. O atraso continua do mesmo tamanho, 

indiferente a tudo isso - e não vai mudar, por mais que se 

avance aqui ou ali, enquanto esses sinais estiverem 

presentes. Não vai mudar, para começo de conversa, 

enquanto a educação pública no Brasil for o que é hoje. 

  
(J. R. Guzzo. O ministro não conta. Veja, 8 de junho de 
2011) 
 

É correto afirmar que o juízo do autor acerca dos fatos 

que comenta mostra 

 a) intolerância, pois incita o leitor a manifestar-se 

enfaticamente junto aos responsáveis pelo 

subdesenvolvimento. 

 b) condescendência com o poder público, diante dos 

dados de progresso que contradizem o pessimismo da 

maioria. 

 c) conformismo, especialmente diante da constatação de 

que a situação não é privilégio no Brasil. 

 d) censura, à vista da indicação de dados sociais 

negativos sem perspectiva de mudanças para melhor. 

 e) reprovação aos governos que insistem em camuflar os 

dados de subdesenvolvimento e às ações da população.  

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 75: VUNESP - ContJ (TJM SP)/TJM SP/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Entre os sinais que marcam um país como subdesenvolvido, 

ninguém mais discute, há muito tempo, que o baixo nível da 

educação está na linha de frente. Não dá para disfarçar; é 

uma ferida bem no meio da testa. Há muitas outras 

marcas desse tipo, claro, todas visíveis quando se presta 

um mínimo de atenção à paisagem pública, e nenhuma delas 

está em falta no Brasil que se pode ver à nossa volta. São 

coisas muito simples. Todo país subdesenvolvido, por 

exemplo, tem mosca; não há exceções. Os aeroportos, em 

vez de terem à sua volta hotéis operados pelas grandes 

cadeias internacionais, são cercados por favelas. 

Homicidas confessos podem começar o cumprimento de 

suas penas onze anos após o crime que cometeram, quando 

não são "cidadãos comuns". É uma estrada que vai longe. A 

cada realidade dessas, é como se uma placa de sinalização 

avisasse: "Atenção: você está num país subdesenvolvido". 

Não adianta, aí, ter um PIB que passa dos 2 trilhões de 

dólares, assistir ao lançamento de imóveis com preços de 

Manhattan ou anotar o que diz a máquina de propaganda 

do governo. O atraso continua do mesmo tamanho, 

indiferente a tudo isso - e não vai mudar, por mais que se 

avance aqui ou ali, enquanto esses sinais estiverem 

presentes. Não vai mudar, para começo de conversa, 

enquanto a educação pública no Brasil for o que é hoje. 

  
(J. R. Guzzo. O ministro não conta. Veja, 8 de junho de 
2011) 
 

Assinale a alternativa contendo afirmação correta acerca 

deste trecho: 

 

Homicidas confessos podem começar o cumprimento de 

suas penas onze anos após o crime que cometeram, quando 

não são "cidadãos comuns". 

 a) A frase final do trecho indica uma condição, de 

natureza restritiva: somente se o homicida for um 

"cidadão comum" é que ele poderá começar a cumprir sua 

pena nas condições aí expostas. 

 b) O trecho contém a informação implícita de que os 

"cidadãos comuns" não gozam do privilégio de começar a 

cumprir pena por homicídio onze anos após terem 

cometido o crime. 

 c) O trecho expressa uma generalização de caráter 



 

 

pejorativo, que está explícita na expressão posta entre 

aspas ("cidadãos comuns"), pois sugere que se trata de 

pessoas de má reputação. 

 d) Ao distinguir duas categorias de homicidas, o trecho 

comete uma impropriedade, pois afirma algo que não 

encontra base nem no texto nem nos fatos nele relatados. 

 e) A rigor, o trecho explicita um ponto de vista 

preconceituoso do autor, pois, no contexto, o que ele 

afirma nesse trecho é sua adesão à tese de que alguns 

homicidas - os confessos - merecem tratamento especial 

da justiça. 

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 76: VUNESP - ContJ (TJM SP)/TJM SP/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Entre os sinais que marcam um país como subdesenvolvido, 

ninguém mais discute, há muito tempo, que o baixo nível da 

educação está na linha de frente. Não dá para disfarçar; é 

uma ferida bem no meio da testa. Há muitas outras 

marcas desse tipo, claro, todas visíveis quando se presta 

um mínimo de atenção à paisagem pública, e nenhuma delas 

está em falta no Brasil que se pode ver à nossa volta. São 

coisas muito simples. Todo país subdesenvolvido, por 

exemplo, tem mosca; não há exceções. Os aeroportos, em 

vez de terem à sua volta hotéis operados pelas grandes 

cadeias internacionais, são cercados por favelas. 

Homicidas confessos podem começar o cumprimento de 

suas penas onze anos após o crime que cometeram, quando 

não são "cidadãos comuns". É uma estrada que vai longe. A 

cada realidade dessas, é como se uma placa de sinalização 

avisasse: "Atenção: você está num país subdesenvolvido". 

Não adianta, aí, ter um PIB que passa dos 2 trilhões de 

dólares, assistir ao lançamento de imóveis com preços de 

Manhattan ou anotar o que diz a máquina de propaganda 

do governo. O atraso continua do mesmo tamanho, 

indiferente a tudo isso - e não vai mudar, por mais que se 

avance aqui ou ali, enquanto esses sinais estiverem 

presentes. Não vai mudar, para começo de conversa, 

enquanto a educação pública no Brasil for o que é hoje. 

  
(J. R. Guzzo. O ministro não conta. Veja, 8 de junho de 
2011) 
 

A tira de Edgar Vasques é referência para responder à 

questão. 

 

  

Considere as seguintes afirmações acerca do texto de J. 

R. Guzzo e da tira de Edgar Vasques. 

  

I. Há associação temática entre os dois, visto que 

em ambos se encontram referências a fatores do 

subdesenvolvimento. 

 

II. A referência, na tira, a habitação, alimentação 

e saúde não encontra paralelo no texto, nem 

mesmo implicitamente, o que exclui a possibilidade 

de um diálogo entre os dois. 

 

III. Há uma diferença fundamental entre os 

textos: a tira trata reflexiva e criticamente o 

assunto, enquanto o texto de Guzzo procura 

isentar-se de emitir opinião. 

 

Está correto o que se afirma apenas em 

 a) I. 

 b) II. 

 c) III. 

 d) I e II. 

 e) II e III. 

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 77: VUNESP - ContJ (TJM SP)/TJM SP/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

A escravidão levou consigo oficios e aparelhos, como terá 

sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns 

aparelhos senão por se ligarem a certo oficio. Um deles 

era o ferro ao pescoço, outro, o ferro ao pé; havia 

também a máscara de folha-de- flandres. A máscara fazia 

perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar 

a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para 

respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. 

Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, 

porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles 

tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dois pecados 

extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era 

grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem 

sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. 

Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das 

lojas. 

  
(Machado de Assis. Pai contra mãe. Em: Relíquias de casa 
velha) 
 

Observe o emprego das palavras destacadas nas 

passagens transcritas: 

 

Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo 

oficio. 

 

... e aí ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a 

honestidade certas. 

 

Nos contextos em que se encontram, essas palavras 

equivalem, correta e respectivamente, a 

 a) fixo e adequadas. 

 b) qualquer e precisas. 

 c) algum e regulares. 

 d) determinado e garantidas. 

 e) correto e evidentes.  

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 78: VUNESP - ETJ (TJM SP)/TJM SP/2011  



 

 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia a tira para responder à questão. 

 

 

As informações da tira permitem afirmar que 

 a) o pai normalmente é enganado pelo filho. 

 b) o filho não se deixou enganar pelo pai. 

 c) o pai enganou o filho com sua resposta. 

 d) o filho se entristeceu com a resposta do pai. 

 e) o pai acha que é fácil enganar o filho. 

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 79: VUNESP - ETJ (TJM SP)/TJM SP/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 
O sêmen em busca de uma ética 

  

O moço israelense está morto. Todavia, ele ainda pode 

gerar uma vida. Seus pais estão de posse de seu sêmen e 

querem a autorização da justiça de Israel para terem um 

neto. A Ciência permite, mas a lei não endossa. A notícia 

está na Folha de S.Paulo de 10.02.11. 

 

( ... ) 

As leis de Israel, segundo uma boa parte dos seus juízes, 

dizem que a inseminação não poderá ser efetuada. Não há 

qualquer documento que o morto tenha deixado escrito 

dizendo que gostaria de ter um filho após sua morte e 

com uma mulher escolhida pelos pais. Mas os pais 

argumentam que, se o filho era um doador de órgãos, por 

qual razão o que é expelido por um órgão do seu corpo 

também não poderia ser utilizado em favor da vida? 

 

Com efeito, nem todos os juízes pendem para o mesmo 

lado. Assim, eis que os magistrados não poderão ficar 

somente com o código nas mãos. ( ... ) 

 

O que os magistrados enfrentarão será um problema 

típico de filosofia prática, ou seja, de ética. Eles estarão 

enredados na decisão sobre se o ethos* do povo, os 

costumes e hábitos, pedem ou não para que a lei mude. 

 

* ethos: conjunto dos costumes e hábitos fundamentais, 

no âmbito do comportamento (instituições, afazeres etc.) 

e da cultura (valores, ideias ou crenças), característicos 

de uma determinada coletividade, época ou região. 

  

(Filosofia: Conbecimento Prático, n.o 29, 2011. Adaptado) 

 

De acordo com o texto, a inseminação do sêmen do 

israelense morto 

 a) será permitida em função de sua declaração escrita, 

mas, mesmo assim, a decisão dos magistrados enfrentará 

um problema ético e, por isso, alterará radicalmente a lei. 

 b) encontra barreira na lei para acontecer, por isso os 

magistrados não apenas se restringirão a ela para decidir, 

mas também se fundamentarão nos costumes e hábitos do 

povo. 

 c) é fato incapaz de gerar polêmica entre os magistrados, 

pois estes certamente desconsiderarão a vontade do 

próprio morto e a dos seus pais. 

 d) ocorrerá se os pais do moço a quiserem realmente, sem 

que a decisão dos magistrados implique a possibilidade de 

que haja alterações na legislação de Israel. 

 e) seria impossível mesmo com um documento do rapaz, 

pois é certo que a decisão dos magistrados jamais 

convalidaria valores contrários à filosofia prática. 

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 80: VUNESP - ETJ (TJM SP)/TJM SP/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Para responder à questão, leia o texto. 
A política nunca foi tão cabeluda 

  

Uma ideia tentadora vem mexendo com a cabeça de 

políticos brasileiros - do alto e do baixo clero, da 

esquerda e da direita, de diferentes idades e dos mais 

variados estados da federação. Trata-se de uma operação 

cabeluda,                     rastros os envolvidos se esforçam 

para ocultar. Feita entre quatro paredes, conta sempre 

com pouquíssimas testemunhas e apresenta risco 

baixíssimo. Já o resultado é altamente compensador, 

segundo os que já participaram dela. E eles nunca foram 

tantos. No mundo inteiro, a cirurgia de implante capilar 

cresceu 50% entre 2004 e 2008. 

  
(Veja, 25.05.2011) 
 

Considerando o texto, é correto afirmar que o termo 

cabeluda, no título, sinaliza que os políticos têm 

 a) proibido o implante de cabelo. 

 b) coibido as ilegalidades. 

 c) se envolvido em ilegalidades. 

 d) assumido visuais ridículos. 

 e) aderido ao implante capilar.  

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 81: VUNESP - AOJ (TJM SP)/TJM 

SP/Eletricista/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Ismael odiava beijos em público. Era uma coisa que o 

deixava perturbado desde a infância na casa dos seus 

pais. Mas vibrava de alegria ao ficar sabendo de eventual 

repressão a algum beijoqueiro. A notícia que ouviu pelo 

rádio, na casa de um vizinho, sobre o jogador de vôlei que 

havia sido repreendido por um membro da organização do 

Mundial de Clubes de Vôlei por beijar em público sua 

mulher, após a conquista de um título, deixou-o 

simplesmente eufórico. 

 

Os amigos ficavam espantados diante dessa insólita 

situação, mesmo porque, aos 17 anos, poderia facilmente 

arrumar uma namorada - e beijá-la à vontade, se fosse o 

caso. 

 



 

 

Não era o caso, ele achava o beijo em público uma conduta 

afrontosa. Jurava para si próprio que jamais casal algum 

se beijaria perto dele. Mas como evitar que isso 

acontecesse? Não poderia, claro, recorrer à violência, 

conforme conselho recebido de alguns professores que 

elogiavam essa sua ideia sobre o beijo. Eles evitavam atos 

de violência. Teria de recorrer a algum meio eficiente, 

mas não agressivo para expressar a sua repulsa. E aí lhe 

ocorreu: a tosse! Uma forma fácil de advertir pessoas 

inconvenientes. Naquele mesmo dia fez a primeira 

experiência. Avistou, na escola, um jovem casal se 

beijando. Colocou-se atrás dos jovens e começou a tossir 

escandalosamente - até que eles pararam. 

 

O rapaz, depois de uma breve reclamação, levantou-se e 

saiu resmungando. Mas a moça, que, aliás, já conhecia, 

Sofia, moradora da sua rua, olhou-o até com simpatia. Ele 

estranhou. Deu as costas e foi embora. 

 

À noite, estava sozinho em casa, quando alguém bateu à 

porta. Abriu, era Sofia. Sorrindo, ela lhe estendeu um 

frasco: era xarope contra a tosse. Num impulso, ele 

puxou-a para si e deu-lhe um doce e apaixonado beijo. O 

primeiro e decisivo beijo de sua vida. 

 

Estão namorando (e beijando muito). Quanto ao xarope, 

deu-o a um amigo. Descobriu o que é bom para a tosse, ao 

menos para a tosse que nasce da neurose: é o beijo. 

Grande, grande remédio! 

 

(Moacyr Scliar, Folha de S.Paulo, 16.11.09. Adaptado) 
 

Leia as afirmações: 

I. A primeira mulher que Ismael beijou na vida foi 

Sofia. 

 

II. Ismael tinha muitas namoradas, mas não as 

beijava. 

 

III. Ninguém estava de acordo com o 

posicionamento de Ismael sobre o beijo em público. 

 

Está correto, de acordo com o texto, apenas o que se 

afirma em 

 a) I. 

 b) II. 

 c) III. 

 d) I e II. 

 e) II e III.  

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 82: VUNESP - AAJ (TJM SP)/TJM SP/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Ismael odiava beijos em público. Era uma coisa que o 

deixava perturbado desde a infância na casa dos seus 

pais. Mas vibrava de alegria ao ficar sabendo de eventual 

repressão a algum beijoqueiro. A notícia que ouviu pelo 

rádio, na casa de um vizinho, sobre o jogador de vôlei que 

havia sido repreendido por um membro da organização do 

Mundial de Clubes de Vôlei por beijar em público sua 

mulher, após a conquista de um título, deixou-o 

simplesmente eufórico. 

 

Os amigos ficavam espantados diante dessa insólita 

situação, mesmo porque, aos 17 anos, poderia facilmente 

arrumar uma namorada - e beijá-la à vontade, se fosse o 

caso. 

 

Não era o caso, ele achava o beijo em público uma conduta 

afrontosa. Jurava para si próprio que jamais casal algum 

se beijaria perto dele. Mas como evitar que isso 

acontecesse? Não poderia, claro, recorrer à violência, 

conforme conselho recebido de alguns professores que 

elogiavam essa sua ideia sobre o beijo. Eles evitavam atos 

de violência. Teria de recorrer a algum meio eficiente, 

mas não agressivo para expressar a sua repulsa. E aí lhe 

ocorreu: a tosse! Uma forma fácil de advertir pessoas 

inconvenientes. Naquele mesmo dia fez a primeira 

experiência. Avistou, na escola, um jovem casal se 

beijando. Colocou-se atrás dos jovens e começou a tossir 

escandalosamente - até que eles pararam. 

 

O rapaz, depois de uma breve reclamação, levantou-se e 

saiu resmungando. Mas a moça, que, aliás, já conhecia, 

Sofia, moradora da sua rua, olhou-o até com simpatia. Ele 

estranhou. Deu as costas e foi embora. 

 

À noite, estava sozinho em casa, quando alguém bateu à 

porta. Abriu, era Sofia. Sorrindo, ela lhe estendeu um 

frasco: era xarope contra a tosse. Num impulso, ele 

puxou-a para si e deu-lhe um doce e apaixonado beijo. O 

primeiro e decisivo beijo de sua vida. 

 

Estão namorando (e beijando muito). Quanto ao xarope, 

deu-o a um amigo. Descobriu o que é bom para a tosse, ao 

menos para a tosse que nasce da neurose: é o beijo. 

Grande, grande remédio! 

 

(Moacyr Scliar, Folha de S.Paulo, 16.11.09. Adaptado) 
 

De acordo com o texto, Ismael ficou sabendo da 

advertência recebida pelo jogador de vôlei por meio de 

 a) leitura de um jornal. 

 b) uma notícia de rádio. 

 c) uma conversa com o vizinho. 

 d) um programa de TV. 

 e) comentários de amigos.  

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 83: CESPE - AJ TRE RJ/TRE 

RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

As mulheres sabem que a participação democrática é o 



 

 

principal meio de defesa de seus interesses e de 

conquista de representação política, tal como a 

implantação do sistema de quotas para aumentar o número 

de representantes eleitas. 

 

O número reduzido de mulheres que ocupam cargos 

públicos — atualmente, uma média mundial de 19% nas 

assembleias nacionais — constitui um déficit a corrigir. A 

participação das mulheres em todos os níveis do governo 

democrático — local, nacional e regional — diversifica a 

natureza das assembleias democráticas e permite que o 

processo de tomada de decisões responda a necessidades 

dos cidadãos não atendidas no passado. 

  
Internet: <http://www.unric.org/pt/> (com adaptações). 
 

Com base nas ideias do texto, é correto afirmar que 

 

a participação feminina nas assembleias nacionais deveria 

ser maior. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 84: CESPE - AJ TRE RJ/TRE 

RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

As mulheres sabem que a participação democrática é o 

principal meio de defesa de seus interesses e de 

conquista de representação política, tal como a 

implantação do sistema de quotas para aumentar o número 

de representantes eleitas. 

 

O número reduzido de mulheres que ocupam cargos 

públicos — atualmente, uma média mundial de 19% nas 

assembleias nacionais — constitui um déficit a corrigir. A 

participação das mulheres em todos os níveis do governo 

democrático — local, nacional e regional — diversifica a 

natureza das assembleias democráticas e permite que o 

processo de tomada de decisões responda a necessidades 

dos cidadãos não atendidas no passado. 

  
Internet: <http://www.unric.org/pt/> (com adaptações). 
 

Com base nas ideias do texto, é correto afirmar que 

 

as "necessidades dos cidadãos não atendidas no passado" 

restringem-se ao universo feminino. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 85: CESPE - AJ TRE RJ/TRE 

RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

As mulheres sabem que a participação democrática é o 

principal meio de defesa de seus interesses e de 

conquista de representação política, tal como a 

implantação do sistema de quotas para aumentar o número 

de representantes eleitas. 

 

O número reduzido de mulheres que ocupam cargos 

públicos — atualmente, uma média mundial de 19% nas 

assembleias nacionais — constitui um déficit a corrigir. A 

participação das mulheres em todos os níveis do governo 

democrático — local, nacional e regional — diversifica a 

natureza das assembleias democráticas e permite que o 

processo de tomada de decisões responda a necessidades 

dos cidadãos não atendidas no passado. 

  
Internet: <http://www.unric.org/pt/> (com adaptações). 
 

Com base nas ideias do texto, é correto afirmar que 

 

os problemas relativos ao não atendimento das 

necessidades dos cidadãos já teriam sido sanados se as 

mulheres sempre houvessem ocupado cargos públicos. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 86: CESPE - AJ TRE RJ/TRE 

RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

As mulheres sabem que a participação democrática é o 

principal meio de defesa de seus interesses e de 

conquista de representação política, tal como a 

implantação do sistema de quotas para aumentar o número 

de representantes eleitas. 

 

O número reduzido de mulheres que ocupam cargos 

públicos — atualmente, uma média mundial de 19% nas 

assembleias nacionais — constitui um déficit a corrigir. A 

participação das mulheres em todos os níveis do governo 

democrático — local, nacional e regional — diversifica a 

natureza das assembleias democráticas e permite que o 

processo de tomada de decisões responda a necessidades 

dos cidadãos não atendidas no passado. 

  
Internet: <http://www.unric.org/pt/> (com adaptações). 
 

Julgue o item que se segue, relativo a aspectos 

estruturais do texto. 

 

Pelo emprego das estruturas "assembleias nacionais" e 

"assembleias democráticas", é correto inferir que a 

expressão "cargos públicos"  se refere, efetivamente, aos 

cargos políticos no Poder Legislativo, dado o alto índice de 

participação feminina nos cargos do Poder Executivo. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 87: CESPE - AJ TRE RJ/TRE 

RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 



 

 

As mulheres sabem que a participação democrática é o 

principal meio de defesa de seus interesses e de 

conquista de representação política, tal como a 

implantação do sistema de quotas para aumentar o número 

de representantes eleitas. 

 

O número reduzido de mulheres que ocupam cargos 

públicos — atualmente, uma média mundial de 19% nas 

assembleias nacionais — constitui um déficit a corrigir. A 

participação das mulheres em todos os níveis do governo 

democrático — local, nacional e regional — diversifica a 

natureza das assembleias democráticas e permite que o 

processo de tomada de decisões responda a necessidades 

dos cidadãos não atendidas no passado. 

  
Internet: <http://www.unric.org/pt/> (com adaptações). 
 

Julgue o item que se segue, relativo a aspectos 

estruturais do texto. 

 

Na linha 4, o trecho entre travessões constitui uma 

enumeração em progressão ascendente dos "níveis de 

governo" referidos na mesma linha. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 88: CESPE - AJ TRE RJ/TRE 

RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

A instrumentalização da cidadania e da soberania popular, 

em uma democracia contemporânea, faz-se pelo instituto 

da representação política. E a transformação da soberania 

popular em representação se dá, em grande parte, por 

meio da eleição. 

 

O povo a que remete a ideia de soberania popular 

constitui uma unidade, e não, a soma de indivíduos. 

Jurídica e constitucionalmente, a representação 

"representa" o povo (e não, todos os indivíduos). Além 

disso, não há propriamente mandato, pois a função do 

representante se dá nos limites constitucionais e não se 

determina por instruções ou cláusulas estabelecidas entre 

ele (ou o conjunto de representantes) e o eleitorado. As 

condições para o exercício do mandato e, no limite, seu 

conteúdo estão predeterminados na Constituição e apenas 

nela. Estritamente, nem sequer é possível falar em 

representação, pois não há uma vontade pré-formada. Há 

a construção de uma vontade, limitada apenas aos 

contornos constitucionais. 

  
Eneida Desiree Salgado. Princípios constitucionais 
estruturantes do direito eleitoral. Tese de 
doutoramento. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 
2010. Internet: <http://dspace.c3sl.ufpr.br> (com 
adaptações). 
 

De acordo com as informações presentes no texto, 

 

o representante — um deputado federal, por exemplo — 

age conforme determinação legal constitucional, e não, 

segundo a vontade do povo. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 89: CESPE - AJ TRE RJ/TRE 

RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

A instrumentalização da cidadania e da soberania popular, 

em uma democracia contemporânea, faz-se pelo instituto 

da representação política. E a transformação da soberania 

popular em representação se dá, em grande parte, por 

meio da eleição. 

 

O povo a que remete a ideia de soberania popular 

constitui uma unidade, e não, a soma de indivíduos. 

Jurídica e constitucionalmente, a representação 

"representa" o povo (e não, todos os indivíduos). Além 

disso, não há propriamente mandato, pois a função do 

representante se dá nos limites constitucionais e não se 

determina por instruções ou cláusulas estabelecidas entre 

ele (ou o conjunto de representantes) e o eleitorado. As 

condições para o exercício do mandato e, no limite, seu 

conteúdo estão predeterminados na Constituição e apenas 

nela. Estritamente, nem sequer é possível falar em 

representação, pois não há uma vontade pré-formada. Há 

a construção de uma vontade, limitada apenas aos 

contornos constitucionais. 

  
Eneida Desiree Salgado. Princípios constitucionais 
estruturantes do direito eleitoral. Tese de 
doutoramento. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 
2010. Internet: <http://dspace.c3sl.ufpr.br> (com 
adaptações). 
 

De acordo com as informações presentes no texto, 

 

o representante representa o indivíduo, ao passo que a 

representação "(ou o conjunto de representantes)" 

representa o povo. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 90: CESPE - AJ TRE RJ/TRE 

RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

A instrumentalização da cidadania e da soberania popular, 

em uma democracia contemporânea, faz-se pelo instituto 

da representação política. E a transformação da soberania 

popular em representação se dá, em grande parte, por 

meio da eleição. 

 

O povo a que remete a ideia de soberania popular 



 

 

constitui uma unidade, e não, a soma de indivíduos. 

Jurídica e constitucionalmente, a representação 

"representa" o povo (e não, todos os indivíduos). Além 

disso, não há propriamente mandato, pois a função do 

representante se dá nos limites constitucionais e não se 

determina por instruções ou cláusulas estabelecidas entre 

ele (ou o conjunto de representantes) e o eleitorado. As 

condições para o exercício do mandato e, no limite, seu 

conteúdo estão predeterminados na Constituição e apenas 

nela. Estritamente, nem sequer é possível falar em 

representação, pois não há uma vontade pré-formada. Há 

a construção de uma vontade, limitada apenas aos 

contornos constitucionais. 

  
Eneida Desiree Salgado. Princípios constitucionais 
estruturantes do direito eleitoral. Tese de 
doutoramento. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 
2010. Internet: <http://dspace.c3sl.ufpr.br> (com 
adaptações). 
 

De acordo com as informações presentes no texto, 

 

o instituto da representação política constitui o meio pelo 

qual a cidadania e a soberania popular são 

operacionalizadas. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 91: CESPE - AJ TRE RJ/TRE 

RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

A instrumentalização da cidadania e da soberania popular, 

em uma democracia contemporânea, faz-se pelo instituto 

da representação política. E a transformação da soberania 

popular em representação se dá, em grande parte, por 

meio da eleição. 

 

O povo a que remete a ideia de soberania popular 

constitui uma unidade, e não, a soma de indivíduos. 

Jurídica e constitucionalmente, a representação 

"representa" o povo (e não, todos os indivíduos). Além 

disso, não há propriamente mandato, pois a função do 

representante se dá nos limites constitucionais e não se 

determina por instruções ou cláusulas estabelecidas entre 

ele (ou o conjunto de representantes) e o eleitorado. As 

condições para o exercício do mandato e, no limite, seu 

conteúdo estão predeterminados na Constituição e apenas 

nela. Estritamente, nem sequer é possível falar em 

representação, pois não há uma vontade pré-formada. Há 

a construção de uma vontade, limitada apenas aos 

contornos constitucionais. 

  
Eneida Desiree Salgado. Princípios constitucionais 
estruturantes do direito eleitoral. Tese de 
doutoramento. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 
2010. Internet: <http://dspace.c3sl.ufpr.br> (com 
adaptações). 

 

De acordo com as informações presentes no texto, 

 

mediante o processo eleitoral, é possível atender às 

necessidades de cada um dos cidadãos de uma nação. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 92: CESGRANRIO - Tec Arq 

(BNDES)/BNDES/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Dê uma chance ao ser humano 

  

A vizinha tocou a campainha e, quando abri a porta, 

surpreso com a visita inesperada, ela entrou, me abraçou 

forte e falou devagar, olhando fundo nos meus olhos: 

"Você tem sido um vizinho muito compreensivo, e eu ando 

muito relapsa na criação dos meus cachorros. Isso vai 

mudar!" Desde então, uma série de procedimentos na casa 

em frente à minha acabou com um pesadelo que me 

atormentou por mais de um ano. Sei que todo mundo tem 

um caso com o cachorro do vizinho para contar, mas, com 

final feliz assim, francamente, duvido. A história que 

agora passo a narrar do início explica em grande parte por 

que ainda acredito no ser humano – ô, raça! 

 

Meus vizinhos, pelo menos assim os vejo da janela lá do 

cafofo, não são pessoas comuns. Falo de gente especial, 

um casal de artistas, ele músico, ela bailarina, dupla de 

movimentos suaves e silenciosos, olhar maduro, fuso 

horário próprio e descompromisso amplo, geral e 

irrestrito com a pressa na execução das tarefas 

domésticas que assumem sem ajuda de ninguém. [...] A paz 

mora do outro lado da rua e, confesso, morro de inveja 

quando me mato de trabalhar noite adentro ali adiante. 

Queria ser como eles. 

 

Quando o primeiro pastor alemão chegou ainda moleque 

para morar com meus adoráveis vizinhos, a casa de pedra 

onde eles moravam viveu dias de alegria contagiante. O 

bicho era uma gracinha, foi crescendo, começou a latir, 

mas nada que quebrasse a harmonia do lugar. [...] Quando, 

logo depois do primeiro acasalamento, o segundo pastor 

alemão fez crescer a família, cada paralelepípedo da 

minha rua pressentiu o que estava para acontecer. Ou não! 

De qualquer forma, eu achava que, se porventura aquilo 

virasse o inferno que se anunciava, outro vizinho decerto 

perderia a paciência antes de mim, que, afinal, virei tiete 

do jeito de viver que espiava pela janela do escritório de 

casa. Eu, ir lá reclamar, nunca! 

 

Não sei se os outros vizinhos decidiram em assembleia que 

esperariam a todo custo por uma reação minha, mas, para 

encurtar a história, o fato é que um ano e tanto depois da 

chegada do primeiro pastor alemão àquela casa, eu tive um 

ataque, enlouqueci, surtei. Imagine o mico: vinha chegando 

da rua com meus filhos – gêmeos de 10 anos –, chovia 

baldes, eu não conseguia achar as chaves e os bichos 

gritavam como se fôssemos assaltantes de banco. [...] 



 

 

 

– Cala a booooocaaa! – gritei para ser ouvido em todo o 

bairro. Os cachorros emudeceram por 10 segundos. Fez-

se um silêncio profundo na Gávea. Os garotos me olhavam 

como se estivessem vendo alguém assim, inteiramente 

fora de si, pela primeira vez na vida. Eu mesmo não me 

reconhecia, mas, à primeira rosnada que se seguiu, resolvi 

ir em frente, impossível recuar: "Cala a boooooocaaa! Cala 

a boooooocaaa!" Silêncio total. Os meninos estavam agora 

admirados: acho que jamais tinham visto aqueles bichos de 

boca fechada. 

 

[...] Entrei rápido com as crianças entre arrasado e 

aliviado. Achei na hora que devia conversar com meus 

filhos, que melhor ainda seria escrever com eles uma 

carta educada e sincera explicando a situação aos nossos 

vizinhos preferidos. 

 

Comecei pedindo desculpas pela explosão daquela noite, 

mas pedia licença para contar o drama que se vivia do lado 

de cá da rua. Havia muito tempo não entrava nem saía de 

casa sem que os cães dessem alarme de minha presença na 

rua. Tinha vivido uma época de separações, morte de 

gente muito querida, além de momentos de intensa 

felicidade, sempre com aqueles bichos latindo sem parar. 

[...] – escrevi algo assim, mais resignado que irritado, o 

arquivo original sumiu do computador. 

 

Mas chegou aonde devia ou a vizinha não teria me dado 

aquele abraço comovido na noite em que abri a porta, 

surpreso com ela se anunciando no interfone, depois de 

meu chilique diante de casa. [...] 

 

Desde então – há coisa de um mês, portanto –, meus 

vizinhos têm feito o possível para controlar o ímpeto de 

seus bichos, que já não me vigiam dia e noite, arrumaram 

para eles coisa decerto mais interessante a fazer no 

quintal. [...] Às vezes não acredito que isso esteja 

realmente acontecendo neste mundo cão em que vivemos. 

Se não estou vendo coisas – o que também ocorre com 

certa frequência –, o ser humano talvez ainda tenha 

alguma chance de dar certo. Pense nisso! 

 

VASQUES, Tutty. Dê uma chance ao ser humano. In: 
SANTOS, Joaquim Ferreira. As Cem Melhores Crônicas 

Brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 311-313. 
Adaptado. 
 

A utilização da expressão "ô, raça!" exprime que o autor 

 a) pode ser surpreendido pelo ser humano, que é 

complexo. 

 b) julga negativamente o ser humano, que não muda. 

 c) iguala a raça humana a qualquer outra raça animal. 

 d) admira incondicionalmente a raça humana. 

 e) não se considera parte da mesma raça como os outros 

seres.  

  

Questão 93: CESGRANRIO - Tec Arq 

(BNDES)/BNDES/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Dê uma chance ao ser humano 

  

A vizinha tocou a campainha e, quando abri a porta, 

surpreso com a visita inesperada, ela entrou, me abraçou 

forte e falou devagar, olhando fundo nos meus olhos: 

"Você tem sido um vizinho muito compreensivo, e eu ando 

muito relapsa na criação dos meus cachorros. Isso vai 

mudar!" Desde então, uma série de procedimentos na casa 

em frente à minha acabou com um pesadelo que me 

atormentou por mais de um ano. Sei que todo mundo tem 

um caso com o cachorro do vizinho para contar, mas, com 

final feliz assim, francamente, duvido. A história que 

agora passo a narrar do início explica em grande parte por 

que ainda acredito no ser humano – ô, raça! 

 

Meus vizinhos, pelo menos assim os vejo da janela lá do 

cafofo, não são pessoas comuns. Falo de gente especial, 

um casal de artistas, ele músico, ela bailarina, dupla de 

movimentos suaves e silenciosos, olhar maduro, fuso 

horário próprio e descompromisso amplo, geral e 

irrestrito com a pressa na execução das tarefas 

domésticas que assumem sem ajuda de ninguém. [...] A paz 

mora do outro lado da rua e, confesso, morro de inveja 

quando me mato de trabalhar noite adentro ali adiante. 

Queria ser como eles. 

 

Quando o primeiro pastor alemão chegou ainda moleque 

para morar com meus adoráveis vizinhos, a casa de pedra 

onde eles moravam viveu dias de alegria contagiante. O 

bicho era uma gracinha, foi crescendo, começou a latir, 

mas nada que quebrasse a harmonia do lugar. [...] Quando, 

logo depois do primeiro acasalamento, o segundo pastor 

alemão fez crescer a família, cada paralelepípedo da 

minha rua pressentiu o que estava para acontecer. Ou não! 

De qualquer forma, eu achava que, se porventura aquilo 

virasse o inferno que se anunciava, outro vizinho decerto 

perderia a paciência antes de mim, que, afinal, virei tiete 

do jeito de viver que espiava pela janela do escritório de 

casa. Eu, ir lá reclamar, nunca! 

 

Não sei se os outros vizinhos decidiram em assembleia que 

esperariam a todo custo por uma reação minha, mas, para 

encurtar a história, o fato é que um ano e tanto depois da 

chegada do primeiro pastor alemão àquela casa, eu tive um 

ataque, enlouqueci, surtei. Imagine o mico: vinha chegando 

da rua com meus filhos – gêmeos de 10 anos –, chovia 

baldes, eu não conseguia achar as chaves e os bichos 

gritavam como se fôssemos assaltantes de banco. [...] 

 

– Cala a booooocaaa! – gritei para ser ouvido em todo o 

bairro. Os cachorros emudeceram por 10 segundos. Fez-

se um silêncio profundo na Gávea. Os garotos me olhavam 

como se estivessem vendo alguém assim, inteiramente 

fora de si, pela primeira vez na vida. Eu mesmo não me 

reconhecia, mas, à primeira rosnada que se seguiu, resolvi 

ir em frente, impossível recuar: "Cala a boooooocaaa! Cala 

a boooooocaaa!" Silêncio total. Os meninos estavam agora 

admirados: acho que jamais tinham visto aqueles bichos de 



 

 

boca fechada. 

 

[...] Entrei rápido com as crianças entre arrasado e 

aliviado. Achei na hora que devia conversar com meus 

filhos, que melhor ainda seria escrever com eles uma 

carta educada e sincera explicando a situação aos nossos 

vizinhos preferidos. 

 

Comecei pedindo desculpas pela explosão daquela noite, 

mas pedia licença para contar o drama que se vivia do lado 

de cá da rua. Havia muito tempo não entrava nem saía de 

casa sem que os cães dessem alarme de minha presença na 

rua. Tinha vivido uma época de separações, morte de 

gente muito querida, além de momentos de intensa 

felicidade, sempre com aqueles bichos latindo sem parar. 

[...] – escrevi algo assim, mais resignado que irritado, o 

arquivo original sumiu do computador. 

 

Mas chegou aonde devia ou a vizinha não teria me dado 

aquele abraço comovido na noite em que abri a porta, 

surpreso com ela se anunciando no interfone, depois de 

meu chilique diante de casa. [...] 

 

Desde então – há coisa de um mês, portanto –, meus 

vizinhos têm feito o possível para controlar o ímpeto de 

seus bichos, que já não me vigiam dia e noite, arrumaram 

para eles coisa decerto mais interessante a fazer no 

quintal. [...] Às vezes não acredito que isso esteja 

realmente acontecendo neste mundo cão em que vivemos. 

Se não estou vendo coisas – o que também ocorre com 

certa frequência –, o ser humano talvez ainda tenha 

alguma chance de dar certo. Pense nisso! 

 

VASQUES, Tutty. Dê uma chance ao ser humano. In: 
SANTOS, Joaquim Ferreira. As Cem Melhores Crônicas 

Brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 311-313. 
Adaptado. 
 

No 5o parágrafo do texto, a admiração dos meninos se 

deu porque 

 a) o pai gritou muito alto. 

 b) o pai estava desnorteado. 

 c) o bairro estava silencioso. 

 d) os cachorros pararam de latir. 

 e) eles não estavam reconhecendo o pai.  

  

Questão 94: CESGRANRIO - Tec Arq 

(BNDES)/BNDES/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Dê uma chance ao ser humano 

  

A vizinha tocou a campainha e, quando abri a porta, 

surpreso com a visita inesperada, ela entrou, me abraçou 

forte e falou devagar, olhando fundo nos meus olhos: 

"Você tem sido um vizinho muito compreensivo, e eu ando 

muito relapsa na criação dos meus cachorros. Isso vai 

mudar!" Desde então, uma série de procedimentos na casa 

em frente à minha acabou com um pesadelo que me 

atormentou por mais de um ano. Sei que todo mundo tem 

um caso com o cachorro do vizinho para contar, mas, com 

final feliz assim, francamente, duvido. A história que 

agora passo a narrar do início explica em grande parte por 

que ainda acredito no ser humano – ô, raça! 

 

Meus vizinhos, pelo menos assim os vejo da janela lá do 

cafofo, não são pessoas comuns. Falo de gente especial, 

um casal de artistas, ele músico, ela bailarina, dupla de 

movimentos suaves e silenciosos, olhar maduro, fuso 

horário próprio e descompromisso amplo, geral e 

irrestrito com a pressa na execução das tarefas 

domésticas que assumem sem ajuda de ninguém. [...] A paz 

mora do outro lado da rua e, confesso, morro de inveja 

quando me mato de trabalhar noite adentro ali adiante. 

Queria ser como eles. 

 

Quando o primeiro pastor alemão chegou ainda moleque 

para morar com meus adoráveis vizinhos, a casa de pedra 

onde eles moravam viveu dias de alegria contagiante. O 

bicho era uma gracinha, foi crescendo, começou a latir, 

mas nada que quebrasse a harmonia do lugar. [...] Quando, 

logo depois do primeiro acasalamento, o segundo pastor 

alemão fez crescer a família, cada paralelepípedo da 

minha rua pressentiu o que estava para acontecer. Ou não! 

De qualquer forma, eu achava que, se porventura aquilo 

virasse o inferno que se anunciava, outro vizinho decerto 

perderia a paciência antes de mim, que, afinal, virei tiete 

do jeito de viver que espiava pela janela do escritório de 

casa. Eu, ir lá reclamar, nunca! 

 

Não sei se os outros vizinhos decidiram em assembleia que 

esperariam a todo custo por uma reação minha, mas, para 

encurtar a história, o fato é que um ano e tanto depois da 

chegada do primeiro pastor alemão àquela casa, eu tive um 

ataque, enlouqueci, surtei. Imagine o mico: vinha chegando 

da rua com meus filhos – gêmeos de 10 anos –, chovia 

baldes, eu não conseguia achar as chaves e os bichos 

gritavam como se fôssemos assaltantes de banco. [...] 

 

– Cala a booooocaaa! – gritei para ser ouvido em todo o 

bairro. Os cachorros emudeceram por 10 segundos. Fez-

se um silêncio profundo na Gávea. Os garotos me olhavam 

como se estivessem vendo alguém assim, inteiramente 

fora de si, pela primeira vez na vida. Eu mesmo não me 

reconhecia, mas, à primeira rosnada que se seguiu, resolvi 

ir em frente, impossível recuar: "Cala a boooooocaaa! Cala 

a boooooocaaa!" Silêncio total. Os meninos estavam agora 

admirados: acho que jamais tinham visto aqueles bichos de 

boca fechada. 

 

[...] Entrei rápido com as crianças entre arrasado e 

aliviado. Achei na hora que devia conversar com meus 

filhos, que melhor ainda seria escrever com eles uma 

carta educada e sincera explicando a situação aos nossos 

vizinhos preferidos. 

 

Comecei pedindo desculpas pela explosão daquela noite, 

mas pedia licença para contar o drama que se vivia do lado 



 

 

de cá da rua. Havia muito tempo não entrava nem saía de 

casa sem que os cães dessem alarme de minha presença na 

rua. Tinha vivido uma época de separações, morte de 

gente muito querida, além de momentos de intensa 

felicidade, sempre com aqueles bichos latindo sem parar. 

[...] – escrevi algo assim, mais resignado que irritado, o 

arquivo original sumiu do computador. 

 

Mas chegou aonde devia ou a vizinha não teria me dado 

aquele abraço comovido na noite em que abri a porta, 

surpreso com ela se anunciando no interfone, depois de 

meu chilique diante de casa. [...] 

 

Desde então – há coisa de um mês, portanto –, meus 

vizinhos têm feito o possível para controlar o ímpeto de 

seus bichos, que já não me vigiam dia e noite, arrumaram 

para eles coisa decerto mais interessante a fazer no 

quintal. [...] Às vezes não acredito que isso esteja 

realmente acontecendo neste mundo cão em que vivemos. 

Se não estou vendo coisas – o que também ocorre com 

certa frequência –, o ser humano talvez ainda tenha 

alguma chance de dar certo. Pense nisso! 

 

VASQUES, Tutty. Dê uma chance ao ser humano. In: 
SANTOS, Joaquim Ferreira. As Cem Melhores Crônicas 

Brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 311-313. 
Adaptado. 
 

Nos parágrafos 5o, 6o e 7o, os sentimentos revelados pelo 

autor são, na ordem, 

 a) alívio e irritação 

 b) espanto e raiva 

 c) impaciência e resignação 

 d) constrangimento e revolta 

 e) descontrole e arrependimento  

  

Questão 95: CESGRANRIO - Tec Arq 

(BNDES)/BNDES/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Dê uma chance ao ser humano 

  

A vizinha tocou a campainha e, quando abri a porta, 

surpreso com a visita inesperada, ela entrou, me abraçou 

forte e falou devagar, olhando fundo nos meus olhos: 

"Você tem sido um vizinho muito compreensivo, e eu ando 

muito relapsa na criação dos meus cachorros. Isso vai 

mudar!" Desde então, uma série de procedimentos na casa 

em frente à minha acabou com um pesadelo que me 

atormentou por mais de um ano. Sei que todo mundo tem 

um caso com o cachorro do vizinho para contar, mas, com 

final feliz assim, francamente, duvido. A história que 

agora passo a narrar do início explica em grande parte por 

que ainda acredito no ser humano – ô, raça! 

 

Meus vizinhos, pelo menos assim os vejo da janela lá do 

cafofo, não são pessoas comuns. Falo de gente especial, 

um casal de artistas, ele músico, ela bailarina, dupla de 

movimentos suaves e silenciosos, olhar maduro, fuso 

horário próprio e descompromisso amplo, geral e 

irrestrito com a pressa na execução das tarefas 

domésticas que assumem sem ajuda de ninguém. [...] A paz 

mora do outro lado da rua e, confesso, morro de inveja 

quando me mato de trabalhar noite adentro ali adiante. 

Queria ser como eles. 

 

Quando o primeiro pastor alemão chegou ainda moleque 

para morar com meus adoráveis vizinhos, a casa de pedra 

onde eles moravam viveu dias de alegria contagiante. O 

bicho era uma gracinha, foi crescendo, começou a latir, 

mas nada que quebrasse a harmonia do lugar. [...] Quando, 

logo depois do primeiro acasalamento, o segundo pastor 

alemão fez crescer a família, cada paralelepípedo da 

minha rua pressentiu o que estava para acontecer. Ou não! 

De qualquer forma, eu achava que, se porventura aquilo 

virasse o inferno que se anunciava, outro vizinho decerto 

perderia a paciência antes de mim, que, afinal, virei tiete 

do jeito de viver que espiava pela janela do escritório de 

casa. Eu, ir lá reclamar, nunca! 

 

Não sei se os outros vizinhos decidiram em assembleia que 

esperariam a todo custo por uma reação minha, mas, para 

encurtar a história, o fato é que um ano e tanto depois da 

chegada do primeiro pastor alemão àquela casa, eu tive um 

ataque, enlouqueci, surtei. Imagine o mico: vinha chegando 

da rua com meus filhos – gêmeos de 10 anos –, chovia 

baldes, eu não conseguia achar as chaves e os bichos 

gritavam como se fôssemos assaltantes de banco. [...] 

 

– Cala a booooocaaa! – gritei para ser ouvido em todo o 

bairro. Os cachorros emudeceram por 10 segundos. Fez-

se um silêncio profundo na Gávea. Os garotos me olhavam 

como se estivessem vendo alguém assim, inteiramente 

fora de si, pela primeira vez na vida. Eu mesmo não me 

reconhecia, mas, à primeira rosnada que se seguiu, resolvi 

ir em frente, impossível recuar: "Cala a boooooocaaa! Cala 

a boooooocaaa!" Silêncio total. Os meninos estavam agora 

admirados: acho que jamais tinham visto aqueles bichos de 

boca fechada. 

 

[...] Entrei rápido com as crianças entre arrasado e 

aliviado. Achei na hora que devia conversar com meus 

filhos, que melhor ainda seria escrever com eles uma 

carta educada e sincera explicando a situação aos nossos 

vizinhos preferidos. 

 

Comecei pedindo desculpas pela explosão daquela noite, 

mas pedia licença para contar o drama que se vivia do lado 

de cá da rua. Havia muito tempo não entrava nem saía de 

casa sem que os cães dessem alarme de minha presença na 

rua. Tinha vivido uma época de separações, morte de 

gente muito querida, além de momentos de intensa 

felicidade, sempre com aqueles bichos latindo sem parar. 

[...] – escrevi algo assim, mais resignado que irritado, o 

arquivo original sumiu do computador. 

 

Mas chegou aonde devia ou a vizinha não teria me dado 

aquele abraço comovido na noite em que abri a porta, 



 

 

surpreso com ela se anunciando no interfone, depois de 

meu chilique diante de casa. [...] 

 

Desde então – há coisa de um mês, portanto –, meus 

vizinhos têm feito o possível para controlar o ímpeto de 

seus bichos, que já não me vigiam dia e noite, arrumaram 

para eles coisa decerto mais interessante a fazer no 

quintal. [...] Às vezes não acredito que isso esteja 

realmente acontecendo neste mundo cão em que vivemos. 

Se não estou vendo coisas – o que também ocorre com 

certa frequência –, o ser humano talvez ainda tenha 

alguma chance de dar certo. Pense nisso! 

 

VASQUES, Tutty. Dê uma chance ao ser humano. In: 
SANTOS, Joaquim Ferreira. As Cem Melhores Crônicas 

Brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 311-313. 
Adaptado. 
 

O drama a que o autor se refere na linha destacada em 

vermelho é o fato de ter 

 a) tido uma explosão na frente dos filhos. 

 b) tido episódios de separações em sua vida. 

 c) vivido momentos de muita felicidade. 

 d) experienciado falecimentos de pessoas queridas. 

 e) sido constantemente incomodado pelos latidos.  

  

Questão 96: CESGRANRIO - Tec Arq 

(BNDES)/BNDES/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Dê uma chance ao ser humano 

  

A vizinha tocou a campainha e, quando abri a porta, 

surpreso com a visita inesperada, ela entrou, me abraçou 

forte e falou devagar, olhando fundo nos meus olhos: 

"Você tem sido um vizinho muito compreensivo, e eu ando 

muito relapsa na criação dos meus cachorros. Isso vai 

mudar!" Desde então, uma série de procedimentos na casa 

em frente à minha acabou com um pesadelo que me 

atormentou por mais de um ano. Sei que todo mundo tem 

um caso com o cachorro do vizinho para contar, mas, com 

final feliz assim, francamente, duvido. A história que 

agora passo a narrar do início explica em grande parte por 

que ainda acredito no ser humano – ô, raça! 

 

Meus vizinhos, pelo menos assim os vejo da janela lá do 

cafofo, não são pessoas comuns. Falo de gente especial, 

um casal de artistas, ele músico, ela bailarina, dupla de 

movimentos suaves e silenciosos, olhar maduro, fuso 

horário próprio e descompromisso amplo, geral e 

irrestrito com a pressa na execução das tarefas 

domésticas que assumem sem ajuda de ninguém. [...] A paz 

mora do outro lado da rua e, confesso, morro de inveja 

quando me mato de trabalhar noite adentro ali adiante. 

Queria ser como eles. 

 

Quando o primeiro pastor alemão chegou ainda moleque 

para morar com meus adoráveis vizinhos, a casa de pedra 

onde eles moravam viveu dias de alegria contagiante. O 

bicho era uma gracinha, foi crescendo, começou a latir, 

mas nada que quebrasse a harmonia do lugar. [...] Quando, 

logo depois do primeiro acasalamento, o segundo pastor 

alemão fez crescer a família, cada paralelepípedo da 

minha rua pressentiu o que estava para acontecer. Ou não! 

De qualquer forma, eu achava que, se porventura aquilo 

virasse o inferno que se anunciava, outro vizinho decerto 

perderia a paciência antes de mim, que, afinal, virei tiete 

do jeito de viver que espiava pela janela do escritório de 

casa. Eu, ir lá reclamar, nunca! 

 

Não sei se os outros vizinhos decidiram em assembleia que 

esperariam a todo custo por uma reação minha, mas, para 

encurtar a história, o fato é que um ano e tanto depois da 

chegada do primeiro pastor alemão àquela casa, eu tive um 

ataque, enlouqueci, surtei. Imagine o mico: vinha chegando 

da rua com meus filhos – gêmeos de 10 anos –, chovia 

baldes, eu não conseguia achar as chaves e os bichos 

gritavam como se fôssemos assaltantes de banco. [...] 

 

– Cala a booooocaaa! – gritei para ser ouvido em todo o 

bairro. Os cachorros emudeceram por 10 segundos. Fez-

se um silêncio profundo na Gávea. Os garotos me olhavam 

como se estivessem vendo alguém assim, inteiramente 

fora de si, pela primeira vez na vida. Eu mesmo não me 

reconhecia, mas, à primeira rosnada que se seguiu, resolvi 

ir em frente, impossível recuar: "Cala a boooooocaaa! Cala 

a boooooocaaa!" Silêncio total. Os meninos estavam agora 

admirados: acho que jamais tinham visto aqueles bichos de 

boca fechada. 

 

[...] Entrei rápido com as crianças entre arrasado e 

aliviado. Achei na hora que devia conversar com meus 

filhos, que melhor ainda seria escrever com eles uma 

carta educada e sincera explicando a situação aos nossos 

vizinhos preferidos. 

 

Comecei pedindo desculpas pela explosão daquela noite, 

mas pedia licença para contar o drama que se vivia do lado 

de cá da rua. Havia muito tempo não entrava nem saía de 

casa sem que os cães dessem alarme de minha presença na 

rua. Tinha vivido uma época de separações, morte de 

gente muito querida, além de momentos de intensa 

felicidade, sempre com aqueles bichos latindo sem parar. 

[...] – escrevi algo assim, mais resignado que irritado, o 

arquivo original sumiu do computador. 

 

Mas chegou aonde devia ou a vizinha não teria me dado 

aquele abraço comovido na noite em que abri a porta, 

surpreso com ela se anunciando no interfone, depois de 

meu chilique diante de casa. [...] 

 

Desde então – há coisa de um mês, portanto –, meus 

vizinhos têm feito o possível para controlar o ímpeto de 

seus bichos, que já não me vigiam dia e noite, arrumaram 

para eles coisa decerto mais interessante a fazer no 

quintal. [...] Às vezes não acredito que isso esteja 

realmente acontecendo neste mundo cão em que vivemos. 

Se não estou vendo coisas – o que também ocorre com 

certa frequência –, o ser humano talvez ainda tenha 



 

 

alguma chance de dar certo. Pense nisso! 

 

VASQUES, Tutty. Dê uma chance ao ser humano. In: 
SANTOS, Joaquim Ferreira. As Cem Melhores Crônicas 

Brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 311-313. 
Adaptado. 
 

A expressão "fuso horário próprio" significa que os 

vizinhos 

 a) vivem em horários peculiares a eles. 

 b) viajam muito por motivos profissionais. 

 c) chegam sempre atrasados aos compromissos. 

 d) fazem suas tarefas sozinhos, sem ajuda de ninguém. 

 e) levam muito tempo para executar as tarefas 

domésticas.  

  

Questão 97: ESAF - ATRFB/SRFB/Geral/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Com base na leitura do texto abaixo, responda à questão. 

 

No período de 1727 a 1760, auge da produção aurífera, a 

Coroa havia cunhado, em média, 01(um) conto e 1555 mil 

réis em moedas de ouro por ano, uma fortuna. Daí por 

diante, porém, a quantidade de dinheiro que circulava na 

economia sofreu um impacto tremendo. No decênio 1761-

1770, a cunhagem anual de moedas de ouro caiu 18%. A 

queda continuaria no período 1771 a 1790. Ou seja, na 

penúltima década do século XVIII, a injeção de moedas 

de ouro que a economia portuguesa recebia anualmente 

era um quinto do que fora três décadas antes. O dinheiro 

estava desaparecendo. 

 

Num primeiro momento, a reação de funcionários 

graduados da Coroa foi atribuir a queda nas remessas de 

ouro para Lisboa a um suposto aumento da sonegação no 

Brasil. 

 

(...) 

Fiando-se que a causa central do problema era a 

sonegação, a Coroa acochou (ainda mais) a colônia. Logo no 

primeiro ano em que os mineradores não conseguiram 

cumprir integralmente a cota do quinto, Lisboa aplicou um 

instrumento de cobrança fiscal que se tornaria sinônimo 

de tirania: a derrama. O objetivo da derrama era obrigar 

os colonos a completarem a parcela do quinto não 

recolhido. Os meios utilizados iam da pressão à violência 

física. (...) Havia formas de coleta ainda mais abusivas. 

Sem nenhum aviso prévio, guardas armados costumavam 

invadir residências para efetuar o confisco, operações que 

acabavam em violência e prisões. 

 

A inquietude, é claro, tomou conta das sociedades que 

viviam em áreas de mineração, mas a Coroa não se 

importava com isso. A única meta era irrigar as finanças 

reais. (...) 

 

A intenção era recolher 634 quilos de ouro referentes ao 

pagamento a menor, ocorrido no período 1769-1771. 

Mesmo com toda a violência, o resultado da derrama foi 

pífio: 147 quilos, o que não chegava a um quarto do volume 

pretendido. 

  
(Adaptado de: Figueiredo Lucas, Boa Ventura! A corrida 
do ouro no Brasil (1697-1810). São Paulo: Record, 2011. 
Capítulo 15, p.284 e capítulo16, p. 292) 
 

Infere-se das ideias do texto lido que: 

 a) Todas as regiões brasileiras sofreram pressões do 

fisco português. 

 b) Portugal devia à Inglaterra e a colônia precisava 

produzir essa riqueza. 

 c) A derrama foi um instrumento de pouca valia para as 

finanças portuguesas. 

 d) Os métodos de arrecadação dos impostos na colônia 

serviram de modelo para outras nações. 

 e) O pagamento do quinto foi elevado a partir de 1769.  

  

Questão 98: ESAF - ATRFB/SRFB/Geral/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Considere o texto abaixo para responder à questão. 

O governo dá sinais de que parece superar a longa fase de 

negação do problema e está mais perto de formatar uma 

agenda para enfrentar a deterioração das contas do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

 

Não estão em pauta medidas juridicamente controversas 

nem de impacto sobre o orçamento no curto prazo, mas 

decisões a serem tomadas logo para atenuar, no futuro, a 

expansão da despesa com a Previdência. Hoje, ela já é da 

ordem de 10% do PIB (incluindo o setor público), 

comparável à de países mais ricos e com maior número de 

idosos. 

 

No caso dos atuais segurados, o fundamental para 

equilibrar as contas é desencorajar as aposentadorias 

precoces admitidas pela legislação. A alternativa à mão é a 

fórmula batizada de 85/95, em que os números se 

referem à soma da idade com o tempo de contribuição a 

ser exigida, respectivamente, de mulheres e homens. A 

regra, fácil de entender, substituiria o fator 

previdenciário. 

 

Além disso, caberia impor aos futuros participantes do 

mercado de trabalho, por exemplo, uma idade mínima para 

a aposentadoria, como nos regimes previdenciários da 

maioria dos países. Trabalha-se com 60 anos para 

mulheres e 65 para homens, números que serão objeto de 

negociação no Congresso. Atualmente, há quem se 

aposente antes dos 50, com base no tempo de 

contribuição (30 e 35 anos, respectivamente, para obter o 

benefício integral). O outro item da agenda, disciplinar as 

pensões por morte, reúne melhores condições para 

engendrar uma ação mais imediata, talvez, dadas a 

dimensão e a obviedade das anomalias por corrigir. Viúvos 

e órfãos custaram R$ 100 bilhões ao erário no ano 

passado (cerca de 20% do gasto previdenciário total), dos 

quais R$ 60 bilhões na carteira do INSS e o restante no 



 

 

regime dos servidores públicos. 

 

Trata-se de um desembolso dos mais liberais no mundo, 

resultado de uma legislação extravagante. Não leva em 

conta, por exemplo, o período de contribuição pelo 

segurado, a idade do beneficiário ou sua capacidade de 

sustentar-se. 

 

(Editorial, Folha de S. Paulo, 2/8/2012) 
 

Com base nas ideias do texto, assinale a opção correta. 

 a) No caso de viúvos e órfãos, a Previdência Social, para 

conceder o benefício, considera a idade do beneficiário e 

sua capacidade de sustentar-se. 

 b) O sistema da Previdência Social se beneficia quando 

ocorrem aposentadorias precoces, para pessoas com 

menos de cinquenta anos. 

 c) Quem se aposenta, hoje, antes da idade de cinquenta 

anos está se beneficiando da regra que leva em conta 

apenas o tempo de contribuição. 

 d) A despesa com a Previdência Social, proporcionalmente 

ao PIB, no Brasil, é muito menor se comparada às 

despesas dos países desenvolvidos. 

 e) A idade ideal para as aposentadorias, de forma a 

equilibrar as contas do INSS, é de 85 anos para as 

mulheres e 95 anos para os homens. 

  

Questão 99: ESAF - AFRFB/SRFB/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão. 

 

Uma coisa que me incomoda na discussão política 

brasileira, especialmente a mais popular: até parece, 

quando se fala de mazelas e malfeitos, que nada temos a 

ver com os políticos que nós mesmos elegemos. Parece que 

eles desembarcaram de Marte. 

 

Ora, o fato é que daqui a poucos meses completaremos 30 

anos de eleições seguidas e livres. Em 1982, os brasileiros 

puderam eleger governadores de oposição, isto é: 

puderam votar. O país tinha sido privado do voto livre 

desde 1965, quando ocorreram, embora tuteladas, as 

últimas eleições para governador de Estado. Na década de 

70, as principais prefeituras, centenas na verdade, se 

tornaram cargos de nomeação da ditadura. Quase nada 

restou para o voto. 

 

Mas, agora, são já três décadas de escolha livre, cada vez 

mais limpa, dos governantes. Ninguém decide impostos ou 

penas de prisão se não tiver sido eleito por nós. A 

democracia de 1985, aliás, foi além da instituída em 1946, 

porque permitiu o voto do analfabeto, liberou os partidos 

comunistas e, com o voto eletrônico e a propaganda na TV, 

fez despencar a fraude e a influência do coronelismo. 

Então, por que teimamos em renegar nossa 

responsabilidade na escolha de maus políticos? 

 

(Renato Janine Ribeiro, "Os políticos vem de Marte?" 
Valor Econômico, 02/07/2012) 

 

Assinale a opção que completa corretamente as incógnitas 

da frase: 

 

O que incomoda o autor é X; ele gostaria que Y. 

 a) X: as pessoas discutirem política de modo superficial 

    Y: elas percebessem que as eleições livres no Brasil 

acontecem há três décadas 

 b) X: a falta de liberdade no momento do voto 

    Y: os eleitores cobrassem mais responsabilidade dos 

políticos que ajudaram a eleger 

 c) X: os governantes não cumprirem as promessas de 

campanha 

    Y: os políticos cumprissem o que prometeram na 

campanha 

 d) X: a falta de consciência dos eleitores de que são 

responsáveis por ter elegido este ou aquele governante 

    Y: as pessoas assumissem sua responsabilidade pela 

escolha de maus políticos 

 e) X: os eleitores tratarem os políticos como se estes 

tivessem vindo de Marte 

    Y: os eleitores fossem mais cobrados pelos políticos 

eleitos  

  

Questão 100: ESAF - AFRFB/SRFB/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para a questão. 

O governo tem incluído, nos diversos pacotes de estímulo 

ao consumo, o abatimento de impostos, de fato um dos 

mais pesados componentes do chamado custo Brasil. É o 

reconhecimento implícito de que a carga tributária, em 

tendência de alta desde o início do Plano Real, em 1994, 

funciona hoje como importante obstáculo à retomada de 

fôlego da economia – praticamente estagnada no primeiro 

trimestre. Em todo setor que se analise há sempre o 

mesmo problema de excesso de impostos. 

 

(Hora de ampla desoneração tributária. Editorial, O Globo, 
05/06/2012. 
http://arquivoetc.blogspot.com.br/2012/06/hora-de-
ampladesoneracao-tributaria.html) 
 

Assinale o resumo que retoma com fidelidade todas as 

principais ideias do texto. 

 a) O governo tem incluído a desoneração tributária nos 

pacotes de estímulo ao consumo, deixando implícito que a 

alta dos tributos remonta ao início do Plano Real. 

 b) Por reconhecer que a carga tributária brasileira é uma 

das mais pesadas do mundo, o governo está buscando 

reduzir os impostos daqueles setores que apresentam 

problema de excesso. 

 c) Diante do excesso de impostos em todos os setores da 

economia, o governo reconhece que a carga tributária 

brasileira constitui verdadeiro entrave à retomada do 

crescimento, em tendência de alta desde 1994. 

 d) Ao analisar o montante de impostos no Brasil, o 

governo reconhece haver excesso em todos os setores, 

inclusive nos diversos pacotes de estímulo ao consumo, do 



 

 

que decorre a estagnação da economia que se prolonga 

desde o início do ano. 

 e) O abatimento de impostos tem estado presente nos 

vários pacotes de estímulo ao consumo, o que demonstra o 

reconhecimento do governo sobre ser a alta carga 

tributária um entrave para a recuperação do crescimento 

econômico. 

  

Questão 101: CESGRANRIO - PB 

(BNDES)/BNDES/Engenharia/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto  

Borboletas 

  

Quando depositamos muita confiança ou expectativas em 

uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. 

 

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as 

nossas expectativas, assim como não estamos aqui, para 

satisfazer as delas. 

 

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando 

procuramos estar com alguém, temos que nos 

conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, 

porque queremos e nos sentimos bem, nunca por precisar 

de alguém. 

 

As pessoas não se precisam, elas se completam... não por 

serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a 

dividir objetivos comuns, alegrias e vida. 

 

Com o tempo, você vai percebendo que, para ser feliz com 

a outra pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não 

precisar dela. Percebe também que aquela pessoa que você 

ama (ou acha que ama) e que não quer nada com você, 

definitivamente, não é o homem ou a mulher de sua vida. 

 

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e, 

principalmente, a gostar de quem gosta de você. 

 

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do 

jardim para que elas venham até você. 

 

No final das contas, você vai achar não quem você estava 

procurando, mas quem estava procurando por você! 

 

Disponível em: 
http://pensador.uol.com.br/frase/MjkwODky/ Acesso 
em: 09 dez. 2010. 
 

Segundo as ideias do Texto, a felicidade de duas pessoas 

marca-se pela(o) 

 a) dedicação incondicional de uma delas à outra 

 b) desnecessidade existente em ambas 

 c) capacidade de uma controlar a relação 

 d) submissão de uma à outra 

 e) empenho mútuo de uma subjugar a outra  

  

Questão 102: ESAF - ATA MF/MF/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A questão toma por base o seguinte texto. 

 

Quando o imperador do Brasil, D. Pedro II, resolveu criar 

o primeiro banco do país, a Caixa Econômica Federal, seu 

principal objetivo era consagrar a caderneta de poupança 

como a maior aplicação financeira nacional, facilitar o 

crédito da população das classes menos favorecidas, 

valorizar o penhor e o financiamento imobiliário. Naquela 

época, a poupança era a única forma de economizar 

dinheiro sem ser debaixo do colchão. A aplicação era 

muito usada por escravos – principal mão de obra no início 

das atividades da família real no Brasil – que queriam 

economizar para comprar a sua carta de alforria. 

Atualmente o maior motivo que leva o brasileiro a poupar 

também está relacionado à liberdade. Não de uma prisão 

ou de um trabalho desumano, ao qual os escravos eram 

submetidos, mas do aluguel. A maioria dos clientes que 

deixa o dinheiro na poupança sonha em adquirir a casa 

própria. Por isso, atualmente a Caixa é a maior 

fomentadora do crédito para habitação. 

  
(Adaptado de Poupança de D. Pedro II faz 50 anos. In: A 
História do Pensamento Econômico, ed. Minuano, p.4-5) 
 

Depreende-se das relações de sentido do texto que 

 a) o primeiro banco do país foi criado para comprar 

cartas de alforria para os escravos. 

 b) a criação da Caixa Econômica trouxe aos brasileiros 

uma nova forma de economizar dinheiro. 

 c) a criação da caderneta de poupança tinha como 

objetivo inicial transformar escravos em poupadores. 

 d) o hábito da poupança revela que a aquisição da casa 

própria tem o poder de superar o trabalho desumano. 

 e) o trabalhador que se submete ao aluguel encontra-se, 

na sociedade atual, encarcerado em trabalho desumano.  

  

Questão 103: FCC - PMP (INSS)/INSS/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte. 

Em fins do ano passado foi aprovada na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado a denominada Emenda 

Constitucional da Felicidade, que introduz no artigo 6o da 
Constituição Federal, relativo aos direitos sociais, frase 
com a menção de que são essenciais à busca da felicidade. 
 
Pondera-se também que a busca individual pela felicidade 
pressupõe a observância da felicidade coletiva. Há 
felicidade coletiva quando são adequadamente observados 
os itens que tornam mais feliz a sociedade. E a sociedade 
será mais feliz se todos tiverem acesso aos básicos 
serviços públicos de saúde, educação, previdência social, 
cultura, lazer, entre outros, ou seja, justamente os 
direitos sociais essenciais para que se propicie aos 
indivíduos a busca da felicidade. 
 
Pensa-se possível obter a felicidade a golpes de lei, em 
quase ingênuo entusiasmo, ao imaginar que, por dizer a 



 

 

Constituição serem os direitos sociais essenciais à busca 
da felicidade, se vai, então, forçar os entes públicos a 
garantir condições mínimas de vida para, ao mesmo tempo, 
humanizar a Constituição. 
 
A menção à felicidade era própria da concepção de mundo 
do Iluminismo, quando a deusa razão assomava ao 
Pantheon e a consagração dos direitos de liberdade e de 
igualdade dos homens levava à crença na contínua evolução 
da sociedade para a conquista da felicidade plena sobre a 
Terra. Trazer para os dias atuais, depois de todos os 
percalços que a História produziu para os direitos 
humanos, a busca da felicidade como fim do Estado de 
Direito é um anacronismo patente, sendo inaceitável hoje 
a inclusão de convicções apenas compreensíveis no 
irrepetível contexto ideológico do Iluminismo. 
 
Confunde-se nessas proposições bem-intencionadas, 
politicamente corretas, o bem-estar social com a 
felicidade. A educação, a segurança, a saúde, o lazer, a 
moradia e outros mais são considerados direitos 
fundamentais de cunho social pela Constituição 
exatamente por serem essenciais ao bem-estar da 
população no seu todo. A satisfação desses direitos 
constitui prestação obrigatória do Estado, visando dar à 
sociedade bem-estar, sendo desnecessária, portanto, a 
menção de que são meios essenciais à busca da felicidade 
para se gerar a pretensão legítima ao seu atendimento. 
 
O povo pode ter intensa alegria, por exemplo, ao se 
ganhar a Copa do Mundo de Futebol, mas não há felicidade 
coletiva, e sim bem-estar coletivo. A felicidade é um 
sentimento individual tão efêmero como variável, a 
depender dos valores de cada pessoa. Em nossa época 
consumista, a felicidade pode ser vista como a satisfação 
dos desejos, muitos ditados pela moda ou pelas 
celebridades. Ter orgulho, ter sucesso profissional podem 
trazer felicidade, passível de ser desfeita por um 
desastre, por uma doença. 
 
Assim, os direitos sociais são condições para o bemestar, 
mas nada têm a ver com a busca da felicidade. Sua 
realização pode impedir de ser infeliz, mas não constitui, 
de forma alguma, dado essencial para ser feliz. 
 

(Miguel Reale Júnior. O Estado de S. Paulo, A2, Espaço 

Aberto, 5 de fevereiro de 2011, com adaptações) 

 

Em relação ao desenvolvimento textual, está INCORRETO 

o que consta em: 

 a) Os dois primeiros parágrafos introduzem o assunto 

que será analisado a seguir. 

 b) Há passagens no texto que evidenciam o 

posicionamento do autor sobre o assunto em pauta. 

 c) No 4o parágrafo identifica-se a argumentação de que 

se vale o autor para embasar a opinião que será defendida 

no parágrafo seguinte. 

 d) O exemplo tomado à Copa do Mundo, no 6o parágrafo, 

compromete o encadeamento das ideias defendidas no 

texto. 

 e) O último parágrafo constitui uma conclusão coerente 

de toda a discussão apresentada.  

  

Questão 104: COPS UEL - AF (SEFAZ PR)/SEFAZ 

PR/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto a seguir e responda à questão. 

Quem fala palavrão no dia 1 a dia de trabalho pode ser 

preterido na hora da promoção. É o que mostra pesquisa 

feita pelo site americano CareerBuilder. O estudo, que 

ouviu mais de dois mil gerentes de RH e 3.800 

trabalhadores, indica que 64% dos gestores analisam 

negativamente um empregado que use termos chulos com 

frequência, enquanto 57% disseram ser menos propensos 

a promover essa pessoa. Descontadas as diferenças 

culturais entre Brasil e Estados Unidos, especialistas 

confirmam que, aqui também, o palavrão, especialmente 

quando não é usado com moderação, pode ser prejudicial à 

imagem profissional. Principalmente em empresas grandes 

e com estruturas hierárquicas mais formais. 

 

– Nos Estados Unidos, é possível notar que esse tipo de 

linguajar é evitado por questão de respeito, o que está 

associado ainda à cultura jurídica do país, muito rígida 

quanto a temas como o assédio moral – afirma Jorge 

Martins, consultor de Recrutamento da Robert Half, ao 

fazer a comparação. – Já no Brasil,  o repúdio a esse tipo 

de comportamento tem mais a ver com o conservadorismo, 

que ainda predomina  nas empresas grandes. 

 

Martins diz, ainda, que, por aqui, e nos países latinos de 

maneira geral, ainda existe uma grande confusão entre o 

ambiente corporativo e o caseiro, o que pode explicar uma 

maior incidência de palavrões no mercado de trabalho 

nacional. Mas, para o especialista, o que pesa mesmo são 

as diferenças entre os setores, seja lá ou cá. 

 

– Em empresas como agências de publicidade ou da área 

de TI, as pessoas se soltam mais e o palavrão é mais 

comum e tolerado. Já em outras indústrias mais 

tradicionais, que têm uma cultura corporativa forte, a 

coisa funciona de forma diferente. De todo modo, é 

fundamental sempre saber se posicionar frente ao seu 

interlocutor. 

 

Ou seja: saber com quem está falando. É a regra que 

segue Conceição dos Santos, gerente de Departamento 

Pessoal de uma empresa de bebidas. Na sala que 

compartilha com cinco colegas, com quem tem intimidade, 

às vezes fala um palavrão, sem temer represálias. 

 

– Afinal, ninguém é de ferro. Mas, quando preciso atender 

ao público externo ou conversar com um coordenador de 

outra área, evito. Tem que falar com as pessoas certas – 

acredita Conceição, que também  faz uma diferenciação 

entre diferentes tipos de palavrão. – Nunca xingo ninguém 



 

 

ou uso um palavrão para ofender. Eu falo em momentos de 

estresse ou de raiva, mas sempre em tom alto, e é comigo 

mesma. 

 

A gerente de DP está na estatística americana dos 51% 

dos empregados que usam palavrão no trabalho e dos 95% 

que só falam na frente dos colegas, como ainda mostra a 

pesquisa do CareerBuilder. E, embora os números sejam 

altos, quando o uso é exagerado pode criar  problemas. O 

coach e sócio  da Alliance Coaching, Alexandre Rangel, 

relata duas situações em que o palavreado afetou a 

carreira de dois profissionais. A primeira foi a de um 

diretor de marketing, demitido por um novo vice-

presidente da companhia, entre outros motivos, por causa 

de seu linguajar chulo e agressivo. Já em outro caso,  

quando fazia um coaching para um grupo de oito 

supervisores, uma das questões com que Rangel precisou 

lidar foi a falta de tolerância de um participante com a 

boca suja de um dos seus pares. 

 

– Muitas vezes, as pessoas não percebem a necessidade 

de mudança na maneira de agir em função do ambiente em 

que está. Não dá  para levar o comportamento de 

arquibancada para o trabalho – afirma Rangel. 

 

E, embora a maioria dos funcionários admita falar 

palavrão no trabalho, eles próprios se incomodam quando 

os colegas exageram. É o que relata uma funcionária de 

uma empresa da área de TI, que pre fere não se 

identificar. Recém-chegada ao escritório, já conseguiu se 

incomodar com o comportamento pouco amigável de um 

integrante da equipe. 

 

– Mas não sou só eu. Houve uma rearrumação na sala, e 

ninguém quis sentar ao lado dessa pessoa. Para a coach 

Waleska Farias, especializada em gestão de carreira e 

imagem, uma palavra chula, muitas vezes, é utilizada como 

mecanismo de defesa, por quem busca mascarar algum 

tipo de sentimento. E, como no trabalho, nem sempre dá 

para botar em prática a máxima "os incomodados que se 

mudem", ela sugere que, quando esse tipo de 

comportamento atrapalha o bom humor alheio, o ideal é 

tentar conversar com quem provoca a discórdia. 

 

– O primeiro passo é dizer diretamente para o “boca suja” 

que não gosta de palavrões. Se, ainda assim, ele não 

maneirar, pode ser o caso de ir falar com o chefe. A 

linguagem reflete o estado emocional das pessoas e a 

energia negativa pode acabar sendo reproduzida no 

entorno, o que nem sempre é bom – diz Waleska. 

  
(Uso de palavrões no trabalho pode diminuir chances de 
promoção. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/emprego/uso-depalavroes-no-
trabalho-pode-diminuir-chances-de-promocao-
5833571#ixzz24BQYLtAU>. Acesso em: 12 set. 2012.) 
 

Assinale a alternativa que explica, corretamente, a frase: 

"De todo modo, é fundamental sempre saber se posicionar 

frente ao seu interlocutor.". 

 a) Antecipa o caráter saudável do uso de palavrões no 

ambiente de trabalho quando se busca proporcionar 

descontração e assegurar a intimidade com os colegas e 

com o público. 

 b) Resume a recomendação de reprimir com rigor o uso 

de palavrões diante dos chefes e de altos funcionários e 

relaxar nas demais circunstâncias de trabalho. 

 c) Identifica a variedade de situações e circunstâncias 

do trabalho que devem ser diferenciadas pelo trabalhador 

através da adequação da linguagem e da moderação do uso 

de palavrões em certas ocasiões. 

 d) Sintetiza a necessidade de moderar o uso de palavrões 

perante o público externo e de liberá-lo diante de colegas 

de trabalho e de funcionários hierarquicamente 

superiores. 

 e) Sugere que o trabalhador deve impor seus hábitos 

linguísticos, mesmo que entre eles esteja o uso de 

palavrão, no ambiente de trabalho, a fim de garantir sua 

afirmação. 

  

Questão 105: COPS UEL - AF (SEFAZ PR)/SEFAZ 

PR/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto a seguir e responda à questão. 

Quem fala palavrão no dia 1 a dia de trabalho pode ser 

preterido na hora da promoção. É o que mostra pesquisa 

feita pelo site americano CareerBuilder. O estudo, que 

ouviu mais de dois mil gerentes de RH e 3.800 

trabalhadores, indica que 64% dos gestores analisam 

negativamente um empregado que use termos chulos com 

frequência, enquanto 57% disseram ser menos propensos 

a promover essa pessoa. Descontadas as diferenças 

culturais entre Brasil e Estados Unidos, especialistas 

confirmam que, aqui também, o palavrão, especialmente 

quando não é usado com moderação, pode ser prejudicial à 

imagem profissional. Principalmente em empresas grandes 

e com estruturas hierárquicas mais formais. 

 

– Nos Estados Unidos, é possível notar que esse tipo de 

linguajar é evitado por questão de respeito, o que está 

associado ainda à cultura jurídica do país, muito rígida 

quanto a temas como o assédio moral – afirma Jorge 

Martins, consultor de Recrutamento da Robert Half, ao 

fazer a comparação. – Já no Brasil,  o repúdio a esse tipo 

de comportamento tem mais a ver com o conservadorismo, 

que ainda predomina  nas empresas grandes. 

 

Martins diz, ainda, que, por aqui, e nos países latinos de 

maneira geral, ainda existe uma grande confusão entre o 

ambiente corporativo e o caseiro, o que pode explicar uma 

maior incidência de palavrões no mercado de trabalho 

nacional. Mas, para o especialista, o que pesa mesmo são 

as diferenças entre os setores, seja lá ou cá. 

 

– Em empresas como agências de publicidade ou da área 

de TI, as pessoas se soltam mais e o palavrão é mais 

comum e tolerado. Já em outras indústrias mais 



 

 

tradicionais, que têm uma cultura corporativa forte, a 

coisa funciona de forma diferente. De todo modo, é 

fundamental sempre saber se posicionar frente ao seu 

interlocutor. 

 

Ou seja: saber com quem está falando. É a regra que 

segue Conceição dos Santos, gerente de Departamento 

Pessoal de uma empresa de bebidas. Na sala que 

compartilha com cinco colegas, com quem tem intimidade, 

às vezes fala um palavrão, sem temer represálias. 

 

– Afinal, ninguém é de ferro. Mas, quando preciso atender 

ao público externo ou conversar com um coordenador de 

outra área, evito. Tem que falar com as pessoas certas – 

acredita Conceição, que também  faz uma diferenciação 

entre diferentes tipos de palavrão. – Nunca xingo ninguém 

ou uso um palavrão para ofender. Eu falo em momentos de 

estresse ou de raiva, mas sempre em tom alto, e é comigo 

mesma. 

 

A gerente de DP está na estatística americana dos 51% 

dos empregados que usam palavrão no trabalho e dos 95% 

que só falam na frente dos colegas, como ainda mostra a 

pesquisa do CareerBuilder. E, embora os números sejam 

altos, quando o uso é exagerado pode criar  problemas. O 

coach e sócio  da Alliance Coaching, Alexandre Rangel, 

relata duas situações em que o palavreado afetou a 

carreira de dois profissionais. A primeira foi a de um 

diretor de marketing, demitido por um novo vice-

presidente da companhia, entre outros motivos, por causa 

de seu linguajar chulo e agressivo. Já em outro caso,  

quando fazia um coaching para um grupo de oito 

supervisores, uma das questões com que Rangel precisou 

lidar foi a falta de tolerância de um participante com a 

boca suja de um dos seus pares. 

 

– Muitas vezes, as pessoas não percebem a necessidade 

de mudança na maneira de agir em função do ambiente em 

que está. Não dá  para levar o comportamento de 

arquibancada para o trabalho – afirma Rangel. 

 

E, embora a maioria dos funcionários admita falar 

palavrão no trabalho, eles próprios se incomodam quando 

os colegas exageram. É o que relata uma funcionária de 

uma empresa da área de TI, que pre fere não se 

identificar. Recém-chegada ao escritório, já conseguiu se 

incomodar com o comportamento pouco amigável de um 

integrante da equipe. 

 

– Mas não sou só eu. Houve uma rearrumação na sala, e 

ninguém quis sentar ao lado dessa pessoa. Para a coach 

Waleska Farias, especializada em gestão de carreira e 

imagem, uma palavra chula, muitas vezes, é utilizada como 

mecanismo de defesa, por quem busca mascarar algum 

tipo de sentimento. E, como no trabalho, nem sempre dá 

para botar em prática a máxima "os incomodados que se 

mudem", ela sugere que, quando esse tipo de 

comportamento atrapalha o bom humor alheio, o ideal é 

tentar conversar com quem provoca a discórdia. 

 

– O primeiro passo é dizer diretamente para o “boca suja” 

que não gosta de palavrões. Se, ainda assim, ele não 

maneirar, pode ser o caso de ir falar com o chefe. A 

linguagem reflete o estado emocional das pessoas e a 

energia negativa pode acabar sendo reproduzida no 

entorno, o que nem sempre é bom – diz Waleska. 

  
(Uso de palavrões no trabalho pode diminuir chances de 
promoção. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/emprego/uso-depalavroes-no-
trabalho-pode-diminuir-chances-de-promocao-
5833571#ixzz24BQYLtAU>. Acesso em: 12 set. 2012.) 
 

Sobre o sentido do trecho "E, como no trabalho, nem 

sempre dá para botar em prática a máxima 'os 

incomodados que se mudem'...", assinale a alternativa 

correta. 

 a) Nas relações de trabalho, é recomendável buscar um 

paliativo, antes de sugerir ao chefe que transfira ou 

demita o funcionário que se excede nos palavrões. 

 b) Nas relações de trabalho, pode haver um inconveniente 

que inviabilize a mudança do funcionário incomodado com 

os palavrões proferidos pelo colega. 

 c) Nessas circunstâncias, cabe verificar se o funcionário 

que fala palavrões em excesso é um protegido do chefe, 

antes de solicitar uma transferência de setor. 

 d) No ambiente de trabalho, é necessário ponderar se o 

colega de trabalho está passando por alguma crise íntima 

ou pessoal, antes de tomar uma atitude drástica. 

 e) No ambiente de trabalho, é sugerido que o trabalhador 

dê preferência a mudar de emprego, evitando criar 

constrangimento ou inimizade  com um colega de trabalho. 

  

Questão 106: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Apoio 

Especializado/Arquivologia/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

A liberdade enriquece 

  
A liberdade surge no oceano da economia, de onde se 
espraia para todos os lugares. Isso é o que imaginava 
Ludwig von Mises, o arquiteto mais destacado da escola 
austríaca de economistas neoclássicos. Ele estava errado: 
a liberdade nasceu no continente da política, mais 
propriamente como liberdade de expressão − o direito de 
imprimir sem licença. O parto deu-se pelas mãos do poeta 
e polemista John Milton, em 1644, no epicentro da Guerra 
Civil Inglesa entre o Parlamento e a Monarquia. Naquele 
ano, Milton publicou a Aeropagitica, fonte do mais 
clássico dos argumentos racionais contra a censura: os 
seres humanos são dotados de razão e, portanto, da 
capacidade de distinguir as boas ideias das más. 
 
Ludwig von Mises não errou em tudo; acertou no principal. 
Liberdade não é um artigo de luxo, um bem etéreo, 
desconectado da economia. A Grã-Bretanha acabou 
seguindo o caminho preconizado por Milton e se converteu 



 

 

na maior potência do mundo. Os Estados Unidos, com sua 
Primeira Emenda à Constituição − que proíbe a edição de 
leis que limitem a liberdade de religião, a liberdade de 
expressão e de imprensa ou o direito de reunião pacífica 
−, assumiram o primeiro posto no século XX. Liberdade 
funciona, pois a criatividade é filha da crítica. 
 

(Trecho adaptado de Demétrio Magnoli. Veja, 22 de 

setembro de 2010, pp. 80-81) 

 

O segmento isolado por travessões, no 2o parágrafo, 

denota 

 a) referência ao caminho preconizado por Milton, que 

permitiu também o avanço econômico dos Estados Unidos. 

 b) ressalva em relação às informações apresentadas, ao 

opor-se, pelo sentido, à expressão que o antecede, 

Primeira Emenda à Constituição. 
 c) introdução no contexto de uma aparente incoerência, 

pois, apesar do que consta da Constituição americana, os 

Estados Unidos assumiram o primeiro posto no século XX, 

ultrapassando a Inglaterra. 

 d) confirmação da hipótese de Ludwig von Mises de que a 

liberdade não é um artigo de luxo, um bem etéreo, 
desconectado da economia. 
 e) explicitação, por meio de enumeração, do que consta 

da Primeira Emenda à Constituição, referida no texto. 

  

Questão 107: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Capital e 

Interior"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

Saber é trabalhar 

  

Geralmente, numa situação de altos índices de 

desemprego, o trabalhador sente a necessidade de 

aprimorar a sua formação para obter um posto de 

trabalho. As empresas buscam os mais qualificados em 

cada categoria e excluem os que não se encaixam no perfil 

pretendido. Nos últimos anos, essa não tem sido a lógica 

vigente no Brasil. Segundo a pesquisa de emprego urbano 

feita pelo Dieese (Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos) e pela Fundação 

Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), os níveis 

de pessoas sem emprego estão apresentando quedas 

sucessivas de 2005 para cá. O desemprego em nove 

regiões metropolitanas medido pela pesquisa era de 17,9% 

em 2005 e fechou em 11,9% em 2010. 

 

A pesquisa do Dieese é um medidor importante, pois sua 

metodologia leva em conta não só o desemprego aberto 

(quem está procurando trabalho), como também o oculto 

(pessoas que desistiram de procurar ou estão em postos 

precários). Uma das consequências dessa situação é 

apontada dentro da própria pesquisa, um aumento médio 

no nível de rendimentos dos trabalhadores ocupados. 

 

A outra é a dificuldade que as empresas têm de encontrar 

mão de obra qualificada para os postos de trabalho que 

estão abertos. A Fundação Dom Cabral apresentou, em 

março, a pesquisa Carência de Profissionais no Brasil. A 

análise levou em conta profissionais dos níveis técnico, 

operacional, estratégico e tático. Do total, 92% das 

empresas admitiram ter dificuldades para contratar a 

mão de obra de que necessitam. 

  
(Língua Portuguesa, outubro de 2011. Adaptado) 
 

A frase inicial do texto – Geralmente, numa situação… um 

posto de trabalho. – expressa as condições gerais em uma 

situação de altos índices de desemprego. De acordo com 

essas condições, 

 a) o perfil de profissional pretendido nem sempre é bem 

definido nas empresas. 

 b) o desemprego aumenta em decorrência da qualificação 

profissional. 

 c) a formação de um profissional é, via de regra, questão 

secundária na sua contratação. 

 d) a qualificação profissional é um caminho para se 

conseguir um emprego. 

 e) o profissional deve ter qualificação inferior em relação 

às pretensões da empresa. 

  

Questão 108: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Capital e 

Interior"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

SÃO PAULO – Se você leu Cândido, de Voltaire, e achou o 

dr. Pangloss um sujeito muito otimista, é porque não abriu 
Abundance, de Peter Diamandis e Steven Kotler. 

 

Os autores, um milionário com formação em engenharia 

espacial, genética e medicina e um jornalista científico, 

dizem com todas as letras que a humanidade está para 

entrar numa era de superabundância, na qual tecnologias 

tornarão itens essenciais tão baratos que todos os 

habitantes da Terra terão acesso a bens e serviços até há 

pouco ao alcance apenas dos muito ricos. E tudo isso no 

horizonte de uma geração. 

 

Os autores têm até explicação para o fato de não 

acreditarmos muito nessas promessas. Como fomos 

programados para ver o mundo como um lugar ameaçador, 

nutrimos um inescapável pessimismo global, que não nos 

deixa perceber as revoluções silenciosas de que 

participamos. 

 

Talvez sim, talvez não. Abundance é definitivamente um 

livro ousado, e mesmo que lhe apliquemos um deságio 

cético de, vá lá, 80%, ainda sobram ou há coisas 

surpreendentes. 

 

(Hélio Schwartsman, Abundância e otimismo. Folha de 
S.Paulo, 16.09.2012. Adaptado) 
 

De acordo com o texto, o futuro é descrito pelos autores 

de Abundance como tempo 



 

 

 a) auspicioso e de grandes mudanças. 

 b) de empobrecimento dos ricos. 

 c) de descrença e intolerância. 

 d) com certas restrições tecnológicas. 

 e) de conflito entre as pessoas. 

  

Questão 109: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Capital e 

Interior"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder à questão. 

SÃO PAULO – Se você leu Cândido, de Voltaire, e achou o 

dr. Pangloss um sujeito muito otimista, é porque não abriu 
Abundance, de Peter Diamandis e Steven Kotler. 

 

Os autores, um milionário com formação em engenharia 

espacial, genética e medicina e um jornalista científico, 

dizem com todas as letras que a humanidade está para 

entrar numa era de superabundância, na qual tecnologias 

tornarão itens essenciais tão baratos que todos os 

habitantes da Terra terão acesso a bens e serviços até há 

pouco ao alcance apenas dos muito ricos. E tudo isso no 

horizonte de uma geração. 

 

Os autores têm até explicação para o fato de não 

acreditarmos muito nessas promessas. Como fomos 

programados para ver o mundo como um lugar ameaçador, 

nutrimos um inescapável pessimismo global, que não nos 

deixa perceber as revoluções silenciosas de que 

participamos. 

 

Talvez sim, talvez não. Abundance é definitivamente um 

livro ousado, e mesmo que lhe apliquemos um deságio 

cético de, vá lá, 80%, ainda sobram ou há coisas 

surpreendentes. 

 

(Hélio Schwartsman, Abundância e otimismo. Folha de 
S.Paulo, 16.09.2012. Adaptado) 
 

Peter Diamandis e Steven Kotler acreditam que a 

descrença quanto às promessas apresentadas no livro 

deve-se ao fato de as pessoas participarem de 

 a) um mundo ameaçador em que não há revoluções 

silenciosas. 

 b) revoluções silenciosas que são afetadas pelo 

pessimismo global. 

 c) um mundo ameaçador sem expectativa de revoluções 

silenciosas. 

 d) um pessimismo global distanciado das revoluções 

silenciosas. 

 e) revoluções silenciosas decorrentes do pessimismo 

global. 

  

Questão 110: ESAF - ATPS (MPOG)/MPOG/Assistência 

Social/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto para responder a questão. 

 

Os anos 70 foram de profunda transformação não só no 

Brasil, mas também na economia mundial. Nos primeiros 

anos da década houve um crescimento fortíssimo, e esse 

período chegou a ser conhecido como "milagre brasileiro". 

A expansão econômica contrastava com o ambiente 

político fechado. O crescimento da economia na década de 

70 foi marcado também por um progressivo endividamento 

externo. Dependente do petróleo importado, o Brasil 

passou a registrar expressivos déficits em sua balança 

comercial motivados por dois choques nas cotações 

internacionais do óleo cru (1973/74 e 1979). 

 

No início dos anos 80, o endividamento externo deu mais 

um salto, com o choque de juros decorrente da política 

monetária restritiva adotada pelos Estados Unidos para 

segurar a inflação que fora desencadeada pela alta dos 

preços dos combustíveis. Polônia e México foram os 

primeiros países a não conseguir rolar as dívidas. Em 

seguida, outras nações endividadas, como o Brasil, foram 

arrastadas pela crise. 

 

A crise de renegociação da dívida externa, ao fim de 

1982, exigiu um rigoroso ajuste da economia brasileira nos 

anos posteriores. Os reflexos dessa crise perduraram por 

mais de dez anos. Somente a partir de 1992, quando uma 

renegociação permitiu que o Brasil retomasse os 

pagamentos e regularizasse sua situação com os credores, 

foram criadas as condições para o país debelar um dos 

seus mais graves problemas econômicos, a inflação crônica 

e aguda. Outras situações críticas tiveram que ser 

enfrentadas em 1994, 1998, 1999 e 2003, mas em um 

contexto em que reformas estruturais já haviam sido 

implementadas ou estavam em curso. A economia pôde 

enfrentá-las em melhor situação que em 1982. 

 

Hoje, o conceito da economia brasileira é de "grau de 

investimento" na classificação das agências de avaliação 

de risco. A vulnerabilidade externa diminuiu 

consideravelmente, porque as exportações se 

multiplicaram e já não há a dependência energética do 

passado. A inflação tem sido mantida sob controle por um 

regime de metas, e o câmbio flexível permite que a 

economia se ajuste rapidamente no caso de turbulências 

no mercado internacional. Além disso, reservas da ordem 

de US$ 380 bilhões afugentam o fantasma de nova crise 

da dívida. O Brasil virou credor do próprio FMI. 

 

Os desafios atuais são outros. O maior deles é impulsionar 

investimentos, públicos e privados, capazes de sustentar a 

retomada do crescimento. 

  
(Adaptado de O Globo, Editorial, 5/9/2012) 
 

Assinale a opção em desacordo com as ideias do texto. 

 a) O período do "milagre brasileiro" foi também aquele 

em que o regime político era muito fechado. 

 b) A dependência do combustível fóssil estrangeiro, na 

década de 70, provocou déficits na balança comercial 

brasileira. 

 c) A alta dos preços dos combustíveis, na década de 80, 



 

 

desencadeou inflação nos Estados Unidos. 

 d) Durante mais de dez anos o Brasil sofreu com as 

consequências do ajuste econômico que foi necessário 

iniciar por volta de 1982. 

 e) Como continua a haver a dependência energética 

iniciada na década de 70, o Brasil convive com o fantasma 

de uma nova crise. 

  

Questão 111: FCC - DP RS/DPE RS/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Responda à questão com base no texto. 

TEXTO 

 

Após 24 anos, DNA em pontas de cigarro desvendam 

assassinato 

 

Um policial aposentado ajudou a desvendar um antigo caso 
de assassinato que o havia atormentado por toda sua 
carreira graças a pontas de cigarro guardadas por 24 
anos. 
 
O detetive Tom Goodwin não conseguiu encontrar os 
responsáveis pelo homicídio de Samuel Quentzel em 1986, 
quando ele foi morto a tiros dentro de seu carro em 
frente a sua casa, em Long Island, Nova York. Mas 
Goodwin insistiu que fossem guardadas quatro pontas de 
cigarro encontradas durante a investigação do crime, 
esperando que algum dia elas pudessem identificar os 
assassinos. 
 
Mais de 20 anos depois, graças aos avanços na tecnologia 
de identificação de DNA e à expansão dos bancos de 
dados com informações genéticas de criminosos, foi 
possível identificar os homens responsáveis pelo crime. 
Lewis Slaughter, 61 anos, foi condenado por assassinato 
em segundo grau e será sentenciado em dezembro. 
 
Ele pode receber pena de 25 anos a prisão perpétua pela 
morte de Quentzel, que era casado e pai de três filhos. 
Slaughter, que tem uma longa ficha criminal, já está preso 
por outro assassinato também ocorrido em 1986. 
 
"Eu nunca parei de pensar sobre isso", disse Goodwin, que 
se aposentou da polícia em 2000, ao New York Daily News. 
"Sempre que investigava um caso no Brooklyn ou em 
Queens, eu checava se uma arma .380 tinha sido usada, 
esperando encontrar uma ligação. Nunca deu certo". 
 
Na entrada de casa 
 
Realizado mais de 20 anos após o crime, o julgamento, em 
um tribunal em Long Island, estabeleceu que no dia 4 de 
setembro de 1986 Slaughter e seu cúmplice Clifton 
Waters se aproximaram de Quentzel, que estava em seu 
carro, logo após voltar do trabalho em sua loja de 
materiais de encanamento no Brooklyn.... 
 
DNA 
 

A retomada do caso resultou de uma iniciativa da viúva e 
um filho de Quentzel, que, em maio de 2007, contataram 
a promotoria pública pedindo uma nova investigação sobre 
a morte de Samuel. 
 
A resolução do crime só foi possível graças à ampliação do 
banco de dados de DNA, que passou a exigir amostras de 
todos os condenados por crimes após 2006, mas que 
também valia retroativamente para os que estivessem 
presos ou em liberdade condicional na época. 
 
Foi assim que o Departamento de Justiça Criminal de 
Nova York ligou Roger Williams a uma ponta de cigarro 
encontrada na van mais de 20 anos antes. 
 
... 
 
"A família Quentzel perseverou por mais de 24 anos com 
esperança de ver os assassinos de Samuel Quentzel 
enfrentarem a Justiça e esse dia finalmente chegou", 
disse a promotora pública no caso, Kathleen Rice. "Eu não 
poderia estar mais orgulhosa dos integrantes de meu 
gabinete e do departamento de polícia, que nunca 
desistiram de seu comprometimento em prender os 
homens responsáveis por esse crime terrível". 
 

(http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,

OI4792431-EI8 141,00-

Apos+anos+DNA+em+pontas+de+cigarro+desvenda

m +assassinato.html; 15/11/2010, 09h49 • 

atualizado às 11h04) 

 

De acordo com o texto, pode-se afirmar SOMENTE que 

 a) o carro era do detetive Tom Goodwin. 

 b) Quentzel estava estacionado com seu carro na frente 

da casa de Clifton Waters. 

 c) o detetive tinha emprestado o seu carro para 

Quentzel. 

 d) o carro era da própria vítima, Samuel Quentzel. 

 e) o carro e a casa eram do detetive Tom Goodwin.  

  

Questão 112: FCC - DP RS/DPE RS/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Responda à questão com base no texto. 

TEXTO 

 

Após 24 anos, DNA em pontas de cigarro desvendam 

assassinato 

 

Um policial aposentado ajudou a desvendar um antigo caso 

de assassinato(II) que o havia atormentado por toda sua 
carreira graças a pontas de cigarro guardadas por 24 
anos. 
 
O detetive Tom Goodwin não conseguiu encontrar os 
responsáveis pelo homicídio de Samuel Quentzel em 

1986(I)(II)(IV), quando ele foi morto a tiros dentro de 
seu carro em frente a sua casa, em Long Island, Nova 



 

 

York. Mas Goodwin insistiu que fossem guardadas quatro 
pontas de cigarro encontradas durante a investigação do 
crime, esperando que algum dia elas pudessem identificar 
os assassinos. 
 
Mais de 20 anos depois, graças aos avanços na tecnologia 
de identificação de DNA e à expansão dos bancos de 
dados com informações genéticas de criminosos, foi 
possível identificar os homens responsáveis pelo crime. 
Lewis Slaughter, 61 anos, foi condenado por assassinato 
em segundo grau e será sentenciado em dezembro. 
 
Ele pode receber pena de 25 anos a prisão perpétua pela 
morte de Quentzel, que era casado e pai de três filhos. 
Slaughter, que tem uma longa ficha criminal, já está preso 
por outro assassinato também ocorrido em 1986. 
 
"Eu nunca parei de pensar sobre isso", disse Goodwin, que 
se aposentou da polícia em 2000, ao New York Daily News. 
"Sempre que investigava um caso no Brooklyn ou em 
Queens, eu checava se uma arma .380 tinha sido usada, 
esperando encontrar uma ligação. Nunca deu certo". 
 
Na entrada de casa 
 
Realizado mais de 20 anos após o crime, o julgamento, em 
um tribunal em Long Island, estabeleceu que no dia 4 de 
setembro de 1986 Slaughter e seu cúmplice Clifton 
Waters se aproximaram de Quentzel, que estava em seu 
carro, logo após voltar do trabalho em sua loja de 
materiais de encanamento no Brooklyn.... 
 
DNA 
 

A retomada do caso(III) resultou de uma iniciativa da 
viúva e um filho de Quentzel, que, em maio de 2007, 
contataram a promotoria pública pedindo uma nova 

investigação sobre a morte de Samuel(III). 
 
A resolução do crime só foi possível graças à ampliação do 
banco de dados de DNA, que passou a exigir amostras de 
todos os condenados por crimes após 2006, mas que 
também valia retroativamente para os que estivessem 
presos ou em liberdade condicional na época. 
 
Foi assim que o Departamento de Justiça Criminal de 
Nova York ligou Roger Williams a uma ponta de cigarro 
encontrada na van mais de 20 anos antes. 
 
... 
 
"A família Quentzel perseverou por mais de 24 anos com 

esperança de ver os assassinos de Samuel Quentzel(IV) 
enfrentarem a Justiça e esse dia finalmente chegou", 
disse a promotora pública no caso, Kathleen Rice. "Eu não 
poderia estar mais orgulhosa dos integrantes de meu 
gabinete e do departamento de polícia, que nunca 
desistiram de seu comprometimento em prender os 

homens responsáveis por esse crime terrível(I)". 
 

(http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,

OI4792431-EI8 141,00-

Apos+anos+DNA+em+pontas+de+cigarro+desvenda

m +assassinato.html; 15/11/2010, 09h49 • 

atualizado às 11h04) 

 

Considere as afirmativas a seguir: 

 

I. A expressão homicídio de Samuel Quentzel em 
1986 foi retomada por esse crime terrível. 
 

II. A expressão homicídio de Samuel Quentzel em 
1986 retoma um antigo caso de assassinato. 

 

III. A expressão uma nova investigação sobre a 
morte de Samuel retoma A retomada do caso. 

 

IV. A expressão os assassinos de Samuel 
Quentzel foi retomada por os responsáveis pelo 
homicídio de Samuel Quentzel. 

 

Com base na coesão textual, é correto APENAS o que se 

afirma em 

 a) I. 

 b) I e IV. 

 c) II e III. 

 d) III. 

 e) I, II e III. 

  

Questão 113: CESPE - AUD (TCE-ES)/TCE-ES/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

As auditorias gerais ou controladorias e as cortes de 

contas surgiram na Europa e influenciaram a organização 

de quase todos os Estados nacionais. As primeiras 

predominam nos países de tradição anglo-saxônica, 

enquanto as últimas são mais comuns nos países 

influenciados pela Europa continental. 

 

As cortes surgiram com a preocupação de controlar a 

legalidade da gestão financeira do setor público. Esse 

controle pressupõe que o exato cumprimento da lei é 

condição necessária para a correta aplicação dos recursos 

públicos. Por essa razão, a primeira atribuição das cortes 

de contas foi verificar se o gestor havia agido conforme a 

legislação, se seus atos estavam respaldados nas normas 

aplicáveis. 

 

O controle gerencial, por sua vez, é a principal marca das 

auditorias gerais ou controladorias. Essa modalidade de 

controle prioriza a análise dos atos administrativos em 

relação tanto aos seus custos quanto aos resultados 

almejados e alcançados. 

 

Em relação ao estatuto jurídico e à efetividade de suas 



 

 

decisões, as entidades fiscalizadoras superiores diferem 

de país para país. Algumas têm natureza administrativa, 

ou seja, as suas decisões podem ser revistas pelo Poder 

Judiciário. Outras, porém, apresentam natureza 

jurisdicional, ou seja, as suas decisões são definitivas em 

relação ao seu objeto. 

 

Alexandre Amorim Rocha. O modelo de controle externo 

exercido pelos tribunais de contas e as proposições 

legislativas sobre o tema. Internet: <www.senado.gov.br> 
(com adaptações). 
 

Com base nas ideias do texto acima, julgue o itema seguir. 

 

A diferença entre as entidades fiscalizadoras superiores 

de cada país restringe-se ao estatuto jurídico e à 

efetividade que suas decisões apresentam em cada nação. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 114: CESPE - AUD (TCE-ES)/TCE-ES/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

As auditorias gerais ou controladorias e as cortes de 

contas surgiram na Europa e influenciaram a organização 

de quase todos os Estados nacionais. As primeiras 

predominam nos países de tradição anglo-saxônica, 

enquanto as últimas são mais comuns nos países 

influenciados pela Europa continental. 

 

As cortes surgiram com a preocupação de controlar a 

legalidade da gestão financeira do setor público. Esse 

controle pressupõe que o exato cumprimento da lei é 

condição necessária para a correta aplicação dos recursos 

públicos. Por essa razão, a primeira atribuição das cortes 

de contas foi verificar se o gestor havia agido conforme a 

legislação, se seus atos estavam respaldados nas normas 

aplicáveis. 

 

O controle gerencial, por sua vez, é a principal marca das 

auditorias gerais ou controladorias. Essa modalidade de 

controle prioriza a análise dos atos administrativos em 

relação tanto aos seus custos quanto aos resultados 

almejados e alcançados. 

 

Em relação ao estatuto jurídico e à efetividade de suas 

decisões, as entidades fiscalizadoras superiores diferem 

de país para país. Algumas têm natureza administrativa, 

ou seja, as suas decisões podem ser revistas pelo Poder 

Judiciário. Outras, porém, apresentam natureza 

jurisdicional, ou seja, as suas decisões são definitivas em 

relação ao seu objeto. 

 

Alexandre Amorim Rocha. O modelo de controle externo 

exercido pelos tribunais de contas e as proposições 

legislativas sobre o tema. Internet: <www.senado.gov.br> 
(com adaptações). 
 

Com base nas ideias do texto acima, julgue o itema seguir. 

 

Depreende-se da leitura do texto que, devido à influência 

cultural e financeira da Europa continental na maior parte 

do mundo, as cortes de contas são mais comuns que as 

controladorias. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 115: FCC - TJ TST/TST/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Todos os jogos se compõem de duas partes: um jogo 
exterior e um jogo interior. O exterior é jogado contra 
um adversário para superar obstáculos exteriores e 
atingir uma meta externa. Para o domínio desse jogo, 
especialistas dão instruções sobre como utilizar uma 
raquete ou um taco e como posicionar os braços, as pernas 
ou o tronco para alcançar os melhores resultados. Mas, 
por algum motivo, a maioria das pessoas têm mais 
facilidade para lembrar estas instruções do que para 
executá-las. 
 
Minha tese é que não encontraremos maestria nem 
satisfação em algum jogo se negligenciarmos as 
habilidades do jogo interior. Este é o jogo que se 
desenrola na mente do jogador, e é jogado contra 
obstáculos como falta de concentração, nervosismo, 
ausência de confiança em si mesmo e autocondenação. Em 
resumo, este jogo tem como finalidade superar todos os 
hábitos da mente que inibem a excelência do desempenho. 
 
Muitas vezes nos perguntamos: Por que jogamos tão bem 
num dia e tão mal no outro? Por que ficamos tensos numa 
competição ou desperdiçamos jogadas fáceis? Por que 
demoramos tanto para nos livrar de um mau hábito e 
aprender um novo? As vitórias no jogo interior talvez não 
acrescentem novos troféus, mas elas trazem recompensas 
valiosas, que são permanentes e que contribuem de forma 
significativa para nosso sucesso posterior, tanto na 
quadra como fora dela. 
 

(Adaptado de W. Timothy Gallwey. O jogo interior de 

tênis. Trad. de Mario R. Krausz. S.Paulo: Textonovo, 1996. 

p.13) 

 

De acordo com o texto, é correto dizer que 

 a) o jogo interior está relacionado à satisfação pessoal do 

jogador, não tendo relação direta com seu desempenho 

numa partida. 

 b) os obstáculos confrontados no jogo interior 

encontram-se no próprio indivíduo e não em seu 

adversário. 

 c) os especialistas preocupam-se apenas com instruções 

que aprimorem o jogo exterior, esquecendo-se de tratar 

do jogo interior. 

 d) as recompensas propiciadas pelo jogo interior só se 



 

 

tornam permanentes com a prática do jogo exterior. 

 e) a prática do jogo interior pode até mesmo dispensar as 

instruções que costumam ser dadas para o 

desenvolvimento do jogo exterior.  

  

Questão 116: FCC - TJ TST/TST/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Todos os jogos se compõem de duas partes: um jogo 
exterior e um jogo interior. O exterior é jogado contra 
um adversário para superar obstáculos exteriores e 
atingir uma meta externa. Para o domínio desse jogo, 
especialistas dão instruções sobre como utilizar uma 
raquete ou um taco e como posicionar os braços, as pernas 
ou o tronco para alcançar os melhores resultados. Mas, 
por algum motivo, a maioria das pessoas têm mais 
facilidade para lembrar estas instruções do que para 
executá-las. 
 
Minha tese é que não encontraremos maestria nem 
satisfação em algum jogo se negligenciarmos as 
habilidades do jogo interior. Este é o jogo que se 
desenrola na mente do jogador, e é jogado contra 
obstáculos como falta de concentração, nervosismo, 
ausência de confiança em si mesmo e autocondenação. Em 
resumo, este jogo tem como finalidade superar todos os 
hábitos da mente que inibem a excelência do desempenho. 
 
Muitas vezes nos perguntamos: Por que jogamos tão bem 
num dia e tão mal no outro? Por que ficamos tensos numa 
competição ou desperdiçamos jogadas fáceis? Por que 
demoramos tanto para nos livrar de um mau hábito e 
aprender um novo? As vitórias no jogo interior talvez não 
acrescentem novos troféus, mas elas trazem recompensas 
valiosas, que são permanentes e que contribuem de forma 
significativa para nosso sucesso posterior, tanto na 
quadra como fora dela. 
 

(Adaptado de W. Timothy Gallwey. O jogo interior de 

tênis. Trad. de Mario R. Krausz. S.Paulo: Textonovo, 1996. 

p.13) 

 

As indagações feitas no início do terceiro parágrafo 

 a) consideram diversas dificuldades e deficiências que se 

relacionam exclusivamente com o exercício do jogo 

exterior. 

 b) apontam para comportamentos inexplicáveis na prática 

do esporte, mas que na verdade são típicos de todos os 

seres humanos. 

 c) constituem perguntas retóricas, cujo objetivo é apenas 

mostrar a perplexidade do autor quando considera a 

instabilidade na prática do jogo exterior. 

 d) encontram respostas apenas a partir do momento em 

que se abandona o ambiente esportivo para considerar a 

vida em sentido amplo. 

 e) sugerem que problemas pouco compreensíveis do ponto 

de vista do jogo exterior podem ser esclarecidos da 

perspectiva do jogo interior. 

  

Questão 117: FCC - TJ TST/TST/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

Discos voadores 

 

Faz tempo que não se veem discos voadores. Passou a 
moda? Os ETs não nos querem mais? Enjoaram de nós? 
Cansaram-se da paisagem do planeta e foram rodopiar em 
outras galáxias? Terão achado que os pintamos feios 
demais? Ou nós é que simplesmente desistimos deles? 
 
Cresci no auge da boataria. Começou com um piloto norte-
americano de caças contando que havia visto nove 
estranhos discos voadores brilhantes evoluindo perto de 
um monte, no estado de Washington. Era 24 de junho de 
1947, Guerra Fria, e a onda começou: seria coisa dos 
russos ou de outro planeta. Venceu a hipótese de naves 
vindas do espaço sideral, bem mais sensacional e 
perturbadora. Depois, outras formas de objetos voadores 
não identificados foram engrossando a onda. 
 
Antes, não se via. Cronistas de reinos passados, gênios das 
navegações, historiadores, cientistas, jornais, cronistas 
dos primeiros quatrocentos anos da imprensa não falam de 
discos, pratos ou charutos voadores, nem de pessoas que 
os tivessem avistado. Ninguém foi abduzido de 1950 para 
trás. As religiões não deixavam sequer pensarmos em 
outros mundos, quanto mais em outros seres. Pois, se Deus 
houvesse criado outros seres em outros mundos, teria 
contado para os profetas. Portanto, não havia. 
 
Minto. O profeta Ezequiel, de 600 anos antes de Cristo, 
relata que viu grandes rodas luminosas girando no ar, 
subindo e descendo, e havia seres lá dentro. Melhor 
pensar que eram anjos. Antes da boataria, só deuses e 
anjos desciam até a superfície da Terra; e diabos subiam. 
 

(Adaptado de Ivan Ângelo. Certos homens. Porto Alegre: 

Arquipélago, 2011. p.151-2) 

 

Com relação aos discos voadores, o autor 

 a) mostra-se convencido de sua existência, apresentando 

argumentos que vão do testemunho de um piloto 

americano até um episódio bíblico. 

 b) sugere que foram apenas um modismo, limitado a um 

período relativamente curto quando considerada a história 

da humanidade. 

 c) afirma que a visão deles, como ocorre com todo 

fenômeno espiritual, só costuma ser concedida àqueles 

dispostos a acreditar antes de ver. 

 d) mostra-se surpreso por evidências como as que foram 

noticiadas a partir de 1950 terem demorado tanto a 

surgir. 

 e) sugere que a sua existência não poderia ser 

comprovada a não ser com o auxílio de uma nova religião, 

diferente daquela do passado. 



 

 

  

Questão 118: FCC - TJ 

TST/TST/Administrativa/Segurança Judiciária/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Os cursos universitários a distância costumavam ser 
malvistos na academia brasileira. Lutava-se contra a sua 
regulamentação, que só se deu em 1996. A má fama dessa 
modalidade em que o aluno se forma praticamente sem ir à 
universidade − já tão disseminada em países de educação 
de alto nível − persiste até hoje no Brasil. Em parte, pela 
resistência de uma turma aferrada à velha ideia de que 
ensino bom, só na sala de aula. Mas também pelo 
desconhecimento que ainda paira sobre esses cursos. Uma 
nova pesquisa, conduzida pela Fundação Victor Civita, 
retirou um conjunto deles dessa zona de sombra, 
produzindo um estudo que rastreou as fragilidades e o que 
dá certo e pode ser exemplar para os demais. Durante 
cinco meses, os especialistas analisaram os cursos de oito 
faculdades (públicas e particulares) que oferecem 
graduação a distância em pedagogia, a área que, de longe, 
atrai mais alunos. O retrato que emerge daí ajuda a 
desconstruir a visão de que esses cursos fornecem 
educação superior de segunda classe. Em alguns casos, 
eles já chegam a ombrear com tradicionais ilhas de 
excelência. Mas, no geral, resta muito que avançar. 
 
À luz das boas experiências, não há dúvida sobre os 
caminhos que elevam o nível. Os melhores cursos 
souberam implementar o mais básico. "Não dá para deixar 
o aluno por si só o tempo inteiro. É preciso fazer uso 
constante da tecnologia para conectá-lo ao professor”, 
alerta a doutora em educação Elizabeth Almeida, 
coordenadora da pesquisa. Isso significa, por exemplo, 
usar a internet para envolver os estudantes em debates 
liderados por um mestre que, se bem treinado, pode alçar 
a turma a um novo patamar. Outra fragilidade brasileira 
diz respeito ao tutor, profissional que deve guiar os 
estudantes nos desafios intelectuais. Muitos aqui não 
estão preparados para a função, como enfatiza a pesquisa. 
Os casos bem-sucedidos indicam ainda a relevância de o 
aluno não ir à faculdade apenas para fazer prova ou 
assistir a aulas esporádicas nas telessalas, como é usual. 
Ele precisa ser também incentivado a visitar à vontade a 
biblioteca e os laboratórios. 
 
No Brasil, até uma década atrás, os cursos de graduação a 
distância estavam em instituições pequenas e pouco 
conhecidas. Hoje, esparramaram-se pelas grandes e vão 
absorver quase um terço dos universitários até 2015. São 
números que reforçam a premência da busca pela 
excelência. 

(Adaptado de VEJA. ano 45, n. 31, 1o de agosto de 2012. 

p. 114) 

  

No primeiro parágrafo, assinala-se que 

 a) o preconceito e a falta de conhecimento sobre os 

resultados positivos dos cursos de graduação a distância 

configuram-se como obstáculos já superados por eles. 

 b) a regulamentação dos cursos universitários a distância 

enfrentou forte oposição por parte daqueles que não 

acreditavam em sua eficiência. 

 c) os cursos de pedagogia a distância continuam malvistos 

pelo público, o que acaba por gerar desinteresse pela 

área. 

 d) os cursos universitários brasileiros a distância 

necessitam de investimentos para concorrerem em 

condições de igualdade com os melhores cursos do mundo, 

presentes nas chamadas ilhas de excelência. 

 e) algumas áreas, apesar de certas vantagens da 

educação universitária a distância, beneficiam-se pouco 

desse método, obtendo resultados menos satisfatórios do 

que os obtidos em salas de aula tradicionais. 

  

Questão 119: FCC - TJ 

TST/TST/Administrativa/Segurança Judiciária/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Os cursos universitários a distância costumavam ser 
malvistos na academia brasileira. Lutava-se contra a sua 
regulamentação, que só se deu em 1996. A má fama dessa 
modalidade em que o aluno se forma praticamente sem ir à 
universidade − já tão disseminada em países de educação 
de alto nível − persiste até hoje no Brasil. Em parte, pela 
resistência de uma turma aferrada à velha ideia de que 
ensino bom, só na sala de aula. Mas também pelo 
desconhecimento que ainda paira sobre esses cursos. Uma 
nova pesquisa, conduzida pela Fundação Victor Civita, 
retirou um conjunto deles dessa zona de sombra, 
produzindo um estudo que rastreou as fragilidades e o que 
dá certo e pode ser exemplar para os demais. Durante 
cinco meses, os especialistas analisaram os cursos de oito 
faculdades (públicas e particulares) que oferecem 
graduação a distância em pedagogia, a área que, de longe, 
atrai mais alunos. O retrato que emerge daí ajuda a 
desconstruir a visão de que esses cursos fornecem 
educação superior de segunda classe. Em alguns casos, 
eles já chegam a ombrear com tradicionais ilhas de 
excelência. Mas, no geral, resta muito que avançar. 
 
À luz das boas experiências, não há dúvida sobre os 
caminhos que elevam o nível. Os melhores cursos 
souberam implementar o mais básico. "Não dá para deixar 
o aluno por si só o tempo inteiro. É preciso fazer uso 
constante da tecnologia para conectá-lo ao professor”, 
alerta a doutora em educação Elizabeth Almeida, 
coordenadora da pesquisa. Isso significa, por exemplo, 
usar a internet para envolver os estudantes em debates 
liderados por um mestre que, se bem treinado, pode alçar 
a turma a um novo patamar. Outra fragilidade brasileira 
diz respeito ao tutor, profissional que deve guiar os 
estudantes nos desafios intelectuais. Muitos aqui não 
estão preparados para a função, como enfatiza a pesquisa. 
Os casos bem-sucedidos indicam ainda a relevância de o 
aluno não ir à faculdade apenas para fazer prova ou 



 

 

assistir a aulas esporádicas nas telessalas, como é usual. 
Ele precisa ser também incentivado a visitar à vontade a 
biblioteca e os laboratórios. 
 
No Brasil, até uma década atrás, os cursos de graduação a 
distância estavam em instituições pequenas e pouco 
conhecidas. Hoje, esparramaram-se pelas grandes e vão 
absorver quase um terço dos universitários até 2015. São 
números que reforçam a premência da busca pela 
excelência. 

(Adaptado de VEJA. ano 45, n. 31, 1o de agosto de 2012. 

p. 114) 

 

Os cursos de graduação a distância bem-sucedidos 

 a) priorizam o bom relacionamento dos alunos com os 

colegas, por meio de atividades lúdicas mediadas pela 

tecnologia, como bate-papos virtuais. 

 b) incentivam os alunos a usar a internet o máximo de 

tempo possível, desde que sob a supervisão do professor. 

 c) procuram despertar no aluno o desejo de frequentar 

outras instalações importantes para os estudos, além das 

telessalas. 

 d) promovem a autonomia do aluno, deixando-o livre para 

frequentar a telessala apenas nos momentos em que 

estiver verdadeiramente concentrado. 

 e) contam com avaliações virtuais frequentes, por meio 

das quais o professor pode fornecer ao aluno um retorno 

imediato de seu progresso. 

  

Questão 120: FCC - TJ 

TST/TST/Administrativa/Segurança Judiciária/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Os cursos universitários a distância costumavam ser 
malvistos na academia brasileira. Lutava-se contra a sua 
regulamentação, que só se deu em 1996. A má fama dessa 
modalidade em que o aluno se forma praticamente sem ir à 
universidade − já tão disseminada em países de educação 
de alto nível − persiste até hoje no Brasil. Em parte, pela 
resistência de uma turma aferrada à velha ideia de que 
ensino bom, só na sala de aula. Mas também pelo 
desconhecimento que ainda paira sobre esses cursos. Uma 
nova pesquisa, conduzida pela Fundação Victor Civita, 
retirou um conjunto deles dessa zona de sombra, 
produzindo um estudo que rastreou as fragilidades e o que 
dá certo e pode ser exemplar para os demais. Durante 
cinco meses, os especialistas analisaram os cursos de oito 
faculdades (públicas e particulares) que oferecem 
graduação a distância em pedagogia, a área que, de longe, 
atrai mais alunos. O retrato que emerge daí ajuda a 
desconstruir a visão de que esses cursos fornecem 
educação superior de segunda classe. Em alguns casos, 
eles já chegam a ombrear com tradicionais ilhas de 
excelência. Mas, no geral, resta muito que avançar. 
 
À luz das boas experiências, não há dúvida sobre os 
caminhos que elevam o nível. Os melhores cursos 

souberam implementar o mais básico. "Não dá para deixar 
o aluno por si só o tempo inteiro. É preciso fazer uso 
constante da tecnologia para conectá-lo ao professor”, 
alerta a doutora em educação Elizabeth Almeida, 
coordenadora da pesquisa. Isso significa, por exemplo, 
usar a internet para envolver os estudantes em debates 
liderados por um mestre que, se bem treinado, pode alçar 
a turma a um novo patamar. Outra fragilidade brasileira 
diz respeito ao tutor, profissional que deve guiar os 
estudantes nos desafios intelectuais. Muitos aqui não 
estão preparados para a função, como enfatiza a pesquisa. 
Os casos bem-sucedidos indicam ainda a relevância de o 
aluno não ir à faculdade apenas para fazer prova ou 
assistir a aulas esporádicas nas telessalas, como é usual. 
Ele precisa ser também incentivado a visitar à vontade a 
biblioteca e os laboratórios. 
 
No Brasil, até uma década atrás, os cursos de graduação a 
distância estavam em instituições pequenas e pouco 
conhecidas. Hoje, esparramaram-se pelas grandes e vão 
absorver quase um terço dos universitários até 2015. São 
números que reforçam a premência da busca pela 
excelência. 

(Adaptado de VEJA. ano 45, n. 31, 1o de agosto de 2012. 

p. 114) 

 

Atente para as afirmações sobre a pesquisa conduzida 

pela Fundação Victor Civita:  

 

I. Analisou-se um número limitado de cursos de 

graduação a distância em pedagogia, área bastante 

procurada, para que se pudesse constatar quais 

metodologias são as mais adequadas e podem, 

então, servir de modelo para outros cursos. 

 

II. A partir da análise de dados obtidos 

aleatoriamente em cursos de graduação a distância 

de áreas diversas, identificaram-se as maiores 

fragilidades desse tipo de ensino, e detectaram-se 

as soluções adequadas para cada uma delas. 

 

III. Partindo-se da ideia de que o ensino a 

distância é tão eficiente quanto o ensino na sala de 

aula, foram utilizadas técnicas estatísticas com a 

finalidade de comparar as qualidades de um e de 

outro método de aprendizagem. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I. 

 b) II. 

 c) I e III. 

 d) I e II. 

 e) II e III. 

  

Questão 121: FCC - TJ 

TST/TST/Administrativa/Segurança Judiciária/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 



 

 

 

Desde as priscas eras do Orkut, noto o fenômeno. Entro 
no perfil de uma moça e começo a olhar suas fotos: 
encontro-a ali ainda criança, vestida de odalisca, num 
Carnaval já amarelado do século 20; vejo-a numa praia, 
com uma turma na piscina de um sítio, no final da 
adolescência. 
 
Então, sem que eu me dê conta, um retrato puxa meu 
olhar. Minha reação imediata, naquele interregno mental 
em que as pupilas já captaram a imagem, mas o cérebro 
ainda não teve tempo de processá-la, é de surpresa: como 
ela saiu bem nessa foto! Só um segundo depois percebo o 
engano: quem saiu bem não foi a garota do perfil, mas uma 
atriz famosa, cuja imagem foi contrabandeada para aquele 
álbum por conta de alguma semelhança com sua dona. Olho 
as outras fotos. Comparo. E da distância − às vezes menor, 
às vezes maior – entre a estrela de cinema e a mulher do 
Facebook surgem sentimentos contraditórios. 
 
De início, topar com a destoante atriz me dava certa 
pena: afinal, por mais bonita que fosse a moça, ela nunca 
alcançava a musa. Aos poucos, contudo, fui chegando à 
constatação de que todo perfil de rede social é um 
retrato ideal de nós mesmos. Quando cito uma frase de 
Nietzsche, mesmo quando posto uma foto de um 
churrasco, não estou eu, também, editando-me? Tentando 
pegar esse aglomerado de defeitos, qualidades, 
ansiedades, desejos e frustrações e emoldurá-lo de modo 
a valorizar o quadro – engraçado, profundo, hedonista? 
 
Hoje, portanto, admiro as moças que colocam fotos de 
belas atrizes entre as suas. Vejo ali um pouco de ousadia, 
um pouco de esperança, e, acima de tudo, algo oposto ao 
que eu via antes: não um delírio, a tentativa de fugir de si 
próprias, mas a capacidade de aceitarem-se na harmoniosa 
mistura entre o que são e o que gostariam de ser. 
  

(Adaptado de Antonio Prata. Folha de S. Paulo, 4/7/12) 

 

Depreende-se do texto que o autor  

 a) acredita que pessoas com baixa autoestima tendem a 

cultuar ícones do cinema nos seus perfis das redes 

sociais. 

 b) constata que a imagem transmitida no perfil de uma 

rede social é em parte real e em parte idealizada, o que, 

para ele, não se configura como um problema. 

 c) critica perfis em que se publicam fotos de artistas 

famosos, por transmitirem a ideia de que se deve atingir 

um modelo de perfeição que só é possível no mundo 

virtual. 

 d) elogia a tecnologia das redes sociais, por meio da qual 

é possível conhecer pessoas novas e observar fotografias 

de diversas fases de suas vidas. 

 e) ressalta a superficialidade dos perfis das redes 

sociais, nos quais são postadas fotografias pouco realistas 

e citadas frases de efeito que nada revelam sobre a 

personalidade do usuário. 

  

Questão 122: 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 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) 
 

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 123: FCC - AJ TST/TST/Apoio 

Especializado/Taquigrafia/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a 

seguir.  

 

Neguinho 

 

Neguinho não lê, neguinho não vê, não crê, pra quê 
Neguinho nem quer saber 
O que afinal define a vida de neguinho 
Neguinho compra o jornal, neguinho fura o sinal 
Nem bem nem mal, prazer 
Votou, chorou, gozou: o que importa, neguinho? 
 
Rei, rei, neguinho rei 
Sim, sei: neguinho 
Rei, rei, neguinho é rei 
Sei não, neguinho 
 
Se o nego acha que é difícil, fácil, tocar bem esse 
país 
Só pensa em se dar bem − neguinho também se 
acha 
Neguinho compra 3 TVs de plasma, um carro, GPS 
e acha que é feliz 
Neguinho também só quer saber de filme em 
shopping 
 
Rei, rei, neguinho rei 
Sim, sei: neguinho 
Rei, rei, neguinho é rei 
Sei não, neguinho 
 
Se o mar do Rio tá gelado 
Só se vê neguinho entrar e sair correndo azul 
Já na Bahia nego fica den’dum útero 
Neguinho vai pra Europa, States, Disney e volta 
cheio de si 
Neguinho cata lixo no Jardim Gramacho* 
Neguinho quer justiça e harmonia para, se possível, 

todo mundo 
Mas a neurose de neguinho vem e estraga tudo 
Nego abre banco, igreja, sauna, escola 
Nego abre os braços e a voz 
Talvez seja sua vez: 
Neguinho que eu falo é nós 
 
Rei, rei, neguinho rei 
Sim, sei: neguinho 
Rei, rei, neguinho é rei 
Sei não, neguinho 

  

(Caetano Veloso (autor) in Costa, Gal. Recanto. Universal 

Music International. 2011) 

 

* Jardim Gramacho é um bairro do município de Duque de 

Caxias, no Rio de Janeiro. Lá estava localizado um dos 

maiores aterros sanitários do mundo, recentemente 

fechado. O aterro tornou-se internacionalmente 

conhecido com o documentário Lixo Extraordinário 

(2010), que acompanha 2 anos de trabalho do artista 

plástico Vic Muniz com catadores de lixo da região. O 

filme foi indicado ao Oscar de melhor documentário em 

2011. 

 

Tendo em vista variedades atuais do português do Brasil, 

mostra-se adequado o seguinte comentário: 

 a) Nego/Neguinho é personagem identificada como um 

homem, cujas características físicas e preferências estão 

bem descritas ao longo do texto: Se o mar do Rio tá 
gelado / Só se vê neguinho entrar e sair correndo azul. 
 b) Nego/neguinho é forma de referir, de maneira 

indefinida, uma pessoa ou várias; pode corresponder, no 

primeiro caso, a “pessoa”, “sujeito”, “cara”, como se nota 

nas seguintes substituições: O cara compra 3 TVs de 

plasma, um carro, GPS e acha que é feliz; “O sujeito 

compra”; “A pessoa compra”. 

 c) Comprova-se, pelo uso de inicial maiúscula no verso 
Neguinho que eu falo é nós, que Neguinho é nome próprio, 

atribuído pelo enunciador a si mesmo e a uma terceira 

pessoa. 

 d) Nego/Neguinho é sinônimo, exclusivamente, de “todo 

mundo”, já que as ações realizadas pelo ator assim 

nomeado correspondem às de todo homem de nossos dias. 

 e) Neguinho, no diminutivo, é, exclusivamente, forma 

afetiva de se referir, em registro informal e familiar, a 

pessoa com quem se tem intimidade, como se nota no 

fragmento Neguinho compra o jornal, neguinho fura o 
sinal. 
  

Questão 124: FCC - AJ TST/TST/Apoio 

Especializado/Taquigrafia/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a 

seguir.  

 

Neguinho 

 

Neguinho não lê, neguinho não vê, não crê, pra quê 



 

 

Neguinho nem quer saber 
O que afinal define a vida de neguinho 
Neguinho compra o jornal, neguinho fura o sinal 
Nem bem nem mal, prazer 
Votou, chorou, gozou: o que importa, neguinho? 
 
Rei, rei, neguinho rei 
Sim, sei: neguinho 
Rei, rei, neguinho é rei 
Sei não, neguinho 
 
Se o nego acha que é difícil, fácil, tocar bem esse 
país 
Só pensa em se dar bem − neguinho também se 
acha 
Neguinho compra 3 TVs de plasma, um carro, GPS 
e acha que é feliz 
Neguinho também só quer saber de filme em 
shopping 
 
Rei, rei, neguinho rei 
Sim, sei: neguinho 
Rei, rei, neguinho é rei 
Sei não, neguinho 
 
Se o mar do Rio tá gelado 
Só se vê neguinho entrar e sair correndo azul 
Já na Bahia nego fica den’dum útero 
Neguinho vai pra Europa, States, Disney e volta 
cheio de si 
Neguinho cata lixo no Jardim Gramacho* 
Neguinho quer justiça e harmonia para, se possível, 
todo mundo 
Mas a neurose de neguinho vem e estraga tudo 
Nego abre banco, igreja, sauna, escola 
Nego abre os braços e a voz 
Talvez seja sua vez: 
Neguinho que eu falo é nós 
 
Rei, rei, neguinho rei 
Sim, sei: neguinho 
Rei, rei, neguinho é rei 
Sei não, neguinho 

  

(Caetano Veloso (autor) in Costa, Gal. Recanto. Universal 

Music International. 2011) 

 

* Jardim Gramacho é um bairro do município de Duque de 

Caxias, no Rio de Janeiro. Lá estava localizado um dos 

maiores aterros sanitários do mundo, recentemente 

fechado. O aterro tornou-se internacionalmente 

conhecido com o documentário Lixo Extraordinário 

(2010), que acompanha 2 anos de trabalho do artista 

plástico Vic Muniz com catadores de lixo da região. O 

filme foi indicado ao Oscar de melhor documentário em 

2011. 

 

No refrão, 

 a) a repetição de palavras e de segmentos sonoros 

contribui para o reforço de uma das linhas de 

interpretação do texto: embora Neguinho pareça se 

considerar socialmente “o máximo”, há dúvidas 

significativas sobre seu verdadeiro status. 
 b) o encadeamento mais ou menos aleatório de palavras 

semelhantes do ponto de vista fônico (rei, sei) tem como 

função exclusiva explorar as semelhanças sonoras sob a 

forma de rimas. 

 c) Sim, sei é equivalente a “Não tenho dúvida” e também a 

seu contrário, o que corresponde a uma ampliação, neste 

texto, do significado que a expressão tem na língua. 

 d) a sequência fônica grafada como <rei>, quando ocorre 

no começo dos versos, corresponde, inequivocamente, a 

uma interjeição; no final deles, à expressão do 

substantivo cujo conteúdo pode ser “monarca de uma 

nação”. 

 e) a presença ou a ausência da forma verbal é indiferente 

em neguinho rei e neguinho é rei: trata-se de estruturas 

absolutamente equivalentes, seja do ponto de vista 

sintático, semântico ou pragmático. 

  

Questão 125: FCC - AJ TST/TST/Apoio 

Especializado/Taquigrafia/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Instruções: Para responder à questão, considere o texto a 

seguir. 

 

Para definir e caracterizar as humilhações políticas, é 
necessário recorrer a dois níveis complementares de 
análise. Em primeiro lugar, entendemos por humilhação 
uma situação particular na qual se opõem, em uma relação 
desigual, um ator (individual ou coletivo) que exerce uma 
influência, e, do outro lado, um agente que sofre esta 
influência. A situação humilhante é, por definição, 
racional: comporta uma agressão na qual um sujeito 
(individual ou coletivo) fere, ultraja uma vítima sem que 
seja possível uma reciprocidade. A ausência de 
reciprocidade é aqui essencial. Uma humilhação provisória, 
um comentário injurioso, uma ameaça podem ser 
reparados por uma resposta à altura da agressão 
recebida, no caso de existir uma resposta possível. Mas a 
humilhação não reparada é essencialmente desigual e, com 
frequência, durável; o domínio é exercido em proveito do 
ator e em detrimento da vítima. Nessa humilhação, a 
vítima é confrontada com uma situação ou com um 
acontecimento contrários às suas expectativas, contrários 
aos seus desejos, sem sentido para ela, e que representam 
a negação da imagem que faz de si própria. A humilhação é 
uma das experiências da impotência. 
 
Além disso, este é o segundo nível de análise, a humilhação 
é um sofrimento. Ser humilhado é ser atacado em sua 
integridade, ferido em seu amor próprio, desvalorizado 
em sua autoimagem, é não ser respeitado. O humilhado se 
vê e se sente diminuído, espoliado de sua autonomia, na 
impossibilidade de elaborar uma resposta, atingido em seu 
orgulho e identidade, dilacerado entre a imagem que faz 
de si e a imagem desvalorizada ou difamante que os outros 
lhe infligem. 



 

 

 

(Adaptado de Ansart, Pierre. As humilhações políticas. In 

Marson, I. e Naxara, M. (Org.). Sobre a humilhação: 

sentimentos, gestos, palavras. Uberlândia: EDUFU, 2005. 

p. 15) 

 

A respeito dos dois níveis complementares de análise das 

humilhações políticas expostos no texto, diz-se, 

corretamente, que 

 a) um deles está situado num domínio reconhecível como 

social ou coletivo, em que se observam antagonistas 

detentores de poderes desproporcionais; o outro, no 

domínio dos sentimentos individuais e íntimos. 

 b) um deles é compreendido como situação que envolve 

desigualdade objetiva entre quem humilha e quem é 

humilhado, enquanto o outro diz respeito a sentimento 

instalado no(s) humilhado(s) em decorrência da situação 

humilhante. 

 c) correspondem, ambos, à descrição de uma relação 

entre agente e paciente, vista, em um caso, como racional 

e implacável, e, no outro, como irracional e potencialmente 

motivadora de uma reação de quem foi humilhado. 

 d) são, ambos, correspondentes a processos de anulação 

do papel ativo dos sujeitos humilhados; a distinção está 

em que, como situação particular, a humilhação é peculiar, 

única; como sofrimento, perde a singularidade, posto que 

atinge a humanidade como um todo. 

 e) resultam, ambos, da percepção do ataque de um sujeito 

(individual ou coletivo) à integridade (física ou emocional) 

de um outro; este, porque sempre individualizado, é que 

experimenta o sofrimento, a ferida em seu amor próprio. 

  

Questão 126: SMA-RJ (antiga FJG) - ACE (TCM-

RJ)/TCM-RJ/Tecnologia da Informação/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo e responda, a seguir, à questão 

proposta: 

 

Muita gente deu risada, nos últimos dias, com uma 

pesquisa italiana a respeito do melhor jeito de dar 

promoções no trabalho. Os três cientistas da 

Universidade de Catânia concluíram que promover 

funcionários com base no mérito não é a melhor 

estratégia. Em vez disso, a empresa que quisesse acumular 

a maior “quantidade” possível de competência deveria 

promover os funcionários na louca, aleatoriamente. Num 

dos cenários do estudo, também seria bom negócio 

promover sempre os piores funcionários. 

 

Talvez você esteja pensando “opa, meu trabalho já aplica 

isso aí…” Pois é, os italianos tocaram num tema 

interessante no tal estudo. Como eles chegaram a essa 

conclusão? Eles aplicaram uma piadinha de administração 

dos anos 60, o “Princípio de Peter”. Segundo esse 

princípio, o funcionário vai sendo promovido (ou seja, 

removido) enquanto for competente, até chegar a um nível 

em que é incompetente (e ali permanece, pelo menos por 

um tempo, antes de ser demitido). Em outras palavras, a 

empresa sempre tira as pessoas dos cargos em que elas 

são boas e as leva para outros, em que elas podem ser 

péssimas. O autor dessa sacada, o psicólogo canadense 

Laurence Peter, considerava que as habilidades exigidas 

numa empresa não se acumulavam e que as habilidades de 

um nível hierárquico não eram semelhantes às exigidas no 

nível abaixo. Ou seja, só porque você era o melhor 

vendedor da empresa, não quer dizer que será um bom 

coordenador de vendedores – o que faz muito sentido. 

 

Os pesquisadores italianos Alessandro Pluchino, Andrea 

Rapisarda e Cesare Garofalo testaram o Princípio de Peter 

num modelo matemático, para simular uma empresa com 

180 funcionários e seis níveis hierárquicos. Eles 

experimentaram a lógica do senso comum, de que a pessoa 

leva com ela a maior parte da competência mostrada no 

cargo anterior, e a lógica do Princípio de Peter, de que 

mostrar competência no novo cargo não tem nada a ver 

com o cargo anterior. Para cada lógica, experimentaram 

três diferentes políticas de promoção dos 

funcionariozinhos virtuais: promover sempre os melhores, 

promover sempre os piores e promover aleatoriamente. 

 

Na média dos seis resultados, a promoção aleatória foi a 

melhor para acumular competência na empresa. Também 

foi possível, pela lógica de Peter, ter bom resultado 

promovendo sempre os piores (já que os melhores 

continuavam fazendo o que faziam bem) e intercalando 

promoções dos melhores e dos piores. 

 

Organizações e equipes de todos os tamanhos deveriam 

tentar fugir do Princípio de Peter. Até as empresas já 

têm algumas ideias novas: testar o funcionário com 

desafios do cargo que ele deve assumir, antes de 

promovê-lo; permitir que o funcionário que já mostrou 

competência possa ser testado em mais de uma função; 

sair da estrutura de pirâmide e tentar jeitos novos de se 

organizar, com menos hierarquia e mais flexibilidade; ter 

caminhos variados para o funcionário avançar na carreira. 

 

O trabalho recebeu em Harvard um prêmio Ig Nobel, dado 

a pesquisas excêntricas “que fazem pessoas rir antes de 

pensar”, como é definido pela entidade que o concede, a 

Improbable Research (“Pesquisa Improvável”). 

 

E você, acha que o mundo consegue escapar do Princípio de 

Peter? 

  
(Giffon, Carlosi. A empresa em que os piores funcionários 
ganham as promoções. In: Época. 2.10.2010) 
 

Segundo o texto, o Princípio de Peter coaduna-se com a 

seguinte assertiva: 

 a) Somente os melhores funcionários são promovidos. 

 b) A competência não é o melhor critério de dar 

promoções. 

 c) Promover funcionários com base no mérito é a melhor 

estratégia. 

 d) O mérito deve ser o primeiro critério para as 

promoções. 



 

 

 e) Remover funcionários constitui medida adequada para 

promoções.  

  

Questão 127: SMA-RJ (antiga FJG) - ACE (TCM-

RJ)/TCM-RJ/Tecnologia da Informação/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo e responda, a seguir, à questão 

proposta: 

 

Muita gente deu risada, nos últimos dias, com uma 

pesquisa italiana a respeito do melhor jeito de dar 

promoções no trabalho. Os três cientistas da 

Universidade de Catânia concluíram que promover 

funcionários com base no mérito não é a melhor 

estratégia. Em vez disso, a empresa que quisesse acumular 

a maior “quantidade” possível de competência deveria 

promover os funcionários na louca, aleatoriamente. Num 

dos cenários do estudo, também seria bom negócio 

promover sempre os piores funcionários. 

 

Talvez você esteja pensando “opa, meu trabalho já aplica 

isso aí…” Pois é, os italianos tocaram num tema 

interessante no tal estudo. Como eles chegaram a essa 

conclusão? Eles aplicaram uma piadinha de administração 

dos anos 60, o “Princípio de Peter”. Segundo esse 

princípio, o funcionário vai sendo promovido (ou seja, 

removido) enquanto for competente, até chegar a um nível 

em que é incompetente (e ali permanece, pelo menos por 

um tempo, antes de ser demitido). Em outras palavras, a 

empresa sempre tira as pessoas dos cargos em que elas 

são boas e as leva para outros, em que elas podem ser 

péssimas. O autor dessa sacada, o psicólogo canadense 

Laurence Peter, considerava que as habilidades exigidas 

numa empresa não se acumulavam e que as habilidades de 

um nível hierárquico não eram semelhantes às exigidas no 

nível abaixo. Ou seja, só porque você era o melhor 

vendedor da empresa, não quer dizer que será um bom 

coordenador de vendedores – o que faz muito sentido. 

 

Os pesquisadores italianos Alessandro Pluchino, Andrea 

Rapisarda e Cesare Garofalo testaram o Princípio de Peter 

num modelo matemático, para simular uma empresa com 

180 funcionários e seis níveis hierárquicos. Eles 

experimentaram a lógica do senso comum, de que a pessoa 

leva com ela a maior parte da competência mostrada no 

cargo anterior, e a lógica do Princípio de Peter, de que 

mostrar competência no novo cargo não tem nada a ver 

com o cargo anterior. Para cada lógica, experimentaram 

três diferentes políticas de promoção dos 

funcionariozinhos virtuais: promover sempre os melhores, 

promover sempre os piores e promover aleatoriamente. 

 

Na média dos seis resultados, a promoção aleatória foi a 

melhor para acumular competência na empresa. Também 

foi possível, pela lógica de Peter, ter bom resultado 

promovendo sempre os piores (já que os melhores 

continuavam fazendo o que faziam bem) e intercalando 

promoções dos melhores e dos piores. 

 

Organizações e equipes de todos os tamanhos deveriam 

tentar fugir do Princípio de Peter. Até as empresas já 

têm algumas ideias novas: testar o funcionário com 

desafios do cargo que ele deve assumir, antes de 

promovê-lo; permitir que o funcionário que já mostrou 

competência possa ser testado em mais de uma função; 

sair da estrutura de pirâmide e tentar jeitos novos de se 

organizar, com menos hierarquia e mais flexibilidade; ter 

caminhos variados para o funcionário avançar na carreira. 

 

O trabalho recebeu em Harvard um prêmio Ig Nobel, dado 

a pesquisas excêntricas “que fazem pessoas rir antes de 

pensar”, como é definido pela entidade que o concede, a 

Improbable Research (“Pesquisa Improvável”). 

 

E você, acha que o mundo consegue escapar do Princípio de 

Peter? 

  
(Giffon, Carlosi. A empresa em que os piores funcionários 
ganham as promoções. In: Época. 2.10.2010) 
 

De acordo com o texto, a empresa interessada em 

acumular pessoal competente deve proceder da seguinte 

maneira: 

 a) Dar preferência ao pessoal mais jovem e menos 

experiente. 

 b) Evitar a contratação de funcionários com boa 

referência curricular. 

 c) Desconsiderar princípios para a promoção de 

funcionários. 

 d) Implementar a seleção de funcionários por antiguidade 

e escolaridade. 

 e) Restabelecer um plano de promoções com base na 

hierarquia.  

  

Questão 128: SMA-RJ (antiga FJG) - ACE (TCM-

RJ)/TCM-RJ/"Sem Especialidade"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo e responda, a seguir, à questão 

proposta. 

 

O imperativo da exportação, sugerido a todos os países 

como uma espécie de solução salvadora, é uma verdade ou 

apenas um mito? Afirma-se, com muita força, que os 

países que não exportam não têm presente nem futuro, 

sem explicar cabalmente por quê. A doutrina é tão forte 

que, embora isso não seja sempre reconhecido, chega-se 

ao paroxismo de agir como se o próprio território devesse 

também ser exportado. 

 

Comecemos pela definição de território, na verdade uma 

redefinição. Consideremos o território como o conjunto 

de sistemas naturais mais os acréscimos históricos 

materiais impostos pelo homem. Ele seria formado pelo 

conjunto indissociável do substrato físico, natural ou 

artificial, e mais o seu uso, ou, em outras palavras, a base 

técnica e mais as práticas sociais, isto é, uma combinação 

de técnica e de política. Os acréscimos são destinados a 

permitir, em cada época, uma nova modernização, que é 



 

 

sempre seletiva. Vejam-se os exemplos das ferrovias na 

segunda metade do século 19 e das infovias hoje. 

 

A partir da constituição do Estado moderno, tudo isso era 

considerado como base da soberania nacional e da 

competição entre nações. O exemplo mais eloquente é o 

de Colbert, ministro de Luís 14, engenheiro, geógrafo, 

economista, estrategista e estadista, preocupado com o 

traçado das estradas e canais na velha França, base, ao 

mesmo tempo, do crescimento do país e da sua competição 

com os vizinhos e com a Inglaterra. O território, assim 

visto, constituía um dado essencial da regulação 

econômica e política, já que do seu manejo dependiam os 

volumes e os fluxos, os custos e os preços, a distribuição 

e o comércio, em uma palavra, a vida das empresas e o 

bemestar das populações. Era por meio desses 

instrumentos incorporados ao território que o país criava 

sua unidade e funcionava como uma região do Estado. 

“Regio” tanto significa região quanto reger, governar. 

 

Com a globalização, o território fica ainda mais 

importante, ainda que uma propaganda insidiosa teime em 

declarar que as fronteiras entre Estados já não 

funcionam e que tudo, ou quase, se desterritorializa. Na 

verdade, se o mundo tornou possível, com as técnicas 

contemporâneas, multiplicar a produtividade, somente o 

faz porque os lugares, conhecidos em sua realidade 

material e política, distinguem-se exatamente pela 

diferente capacidade de oferecer às empresas uma 

produtividade maior ou menor. É como se o chão, por meio 

das técnicas e das decisões políticas que incorpora, 

constituísse um verdadeiro depósito de fluxos de mais-

valia, transferindo valor às firmas nele sediadas. A 

produtividade e a competitividade deixam de ser 

definidas devido apenas à estrutura interna de cada 

corporação e passam, também, a ser um atributo dos 

lugares. E cada lugar entra na contabilidade das empresas 

com diferente valor. A guerra fiscal é, na verdade, uma 

guerra global entre lugares. 

 

Por isso, as maiores empresas elegem, em cada país, os 

pontos de seu interesse, exigindo, para que funcionem 

ainda melhor, o equipamento local e regional adequado e o 

aperfeiçoamento de suas ligações mediante elos materiais 

e informacionais modernos. Isso quanto às condições 

técnicas. Mas é também necessária uma adaptação 

política, mediante a adoção de normas e aportes 

financeiros, fiscais, trabalhistas etc. É a partir dessas 

alavancas que os lugares lutam entre si para atrair novos 

empreendimentos, os quais, entretanto, obedecem a 

lógicas globais que impõem aos lugares e países uma nova 

medida do valor, planetária e implacável. Tal uso 

preferencial do território por empresas globais acaba 

desvalorizando não apenas as áreas que ficam de fora do 

processo, mas também as demais empresas, excluídas das 

mesmas preferências. 

  
(Campos, Milton. A guerra dos lugares. In: Folha de São 
Paulo. Caderno Mais, 8.9.1999.) 

 

No primeiro parágrafo do texto, referindo-se ao 

“paroxismo de agir como se o próprio território devesse 

também ser exportado”, o autor critica o seguinte 

comportamento doutrinário: 

 a) Antinomia conceitual. 

 b) Anarquia social. 

 c) Cientificismo teórico. 

 d) Dogmatismo extremado. 

 e) Paradoxismo especulativo. 

  

Questão 129: SMA-RJ (antiga FJG) - ACE (TCM-

RJ)/TCM-RJ/"Sem Especialidade"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo e responda, a seguir, à questão 

proposta. 

 

O imperativo da exportação, sugerido a todos os países 

como uma espécie de solução salvadora, é uma verdade ou 

apenas um mito? Afirma-se, com muita força, que os 

países que não exportam não têm presente nem futuro, 

sem explicar cabalmente por quê. A doutrina é tão forte 

que, embora isso não seja sempre reconhecido, chega-se 

ao paroxismo de agir como se o próprio território devesse 

também ser exportado. 

 

Comecemos pela definição de território, na verdade uma 

redefinição. Consideremos o território como o conjunto 

de sistemas naturais mais os acréscimos históricos 

materiais impostos pelo homem. Ele seria formado pelo 

conjunto indissociável do substrato físico, natural ou 

artificial, e mais o seu uso, ou, em outras palavras, a base 

técnica e mais as práticas sociais, isto é, uma combinação 

de técnica e de política. Os acréscimos são destinados a 

permitir, em cada época, uma nova modernização, que é 

sempre seletiva. Vejam-se os exemplos das ferrovias na 

segunda metade do século 19 e das infovias hoje. 

 

A partir da constituição do Estado moderno, tudo isso era 

considerado como base da soberania nacional e da 

competição entre nações. O exemplo mais eloquente é o 

de Colbert, ministro de Luís 14, engenheiro, geógrafo, 

economista, estrategista e estadista, preocupado com o 

traçado das estradas e canais na velha França, base, ao 

mesmo tempo, do crescimento do país e da sua competição 

com os vizinhos e com a Inglaterra. O território, assim 

visto, constituía um dado essencial da regulação 

econômica e política, já que do seu manejo dependiam os 

volumes e os fluxos, os custos e os preços, a distribuição 

e o comércio, em uma palavra, a vida das empresas e o 

bemestar das populações. Era por meio desses 

instrumentos incorporados ao território que o país criava 

sua unidade e funcionava como uma região do Estado. 

“Regio” tanto significa região quanto reger, governar. 

 

Com a globalização, o território fica ainda mais 

importante, ainda que uma propaganda insidiosa teime em 

declarar que as fronteiras entre Estados já não 

funcionam e que tudo, ou quase, se desterritorializa. Na 



 

 

verdade, se o mundo tornou possível, com as técnicas 

contemporâneas, multiplicar a produtividade, somente o 

faz porque os lugares, conhecidos em sua realidade 

material e política, distinguem-se exatamente pela 

diferente capacidade de oferecer às empresas uma 

produtividade maior ou menor. É como se o chão, por meio 

das técnicas e das decisões políticas que incorpora, 

constituísse um verdadeiro depósito de fluxos de mais-

valia, transferindo valor às firmas nele sediadas. A 

produtividade e a competitividade deixam de ser 

definidas devido apenas à estrutura interna de cada 

corporação e passam, também, a ser um atributo dos 

lugares. E cada lugar entra na contabilidade das empresas 

com diferente valor. A guerra fiscal é, na verdade, uma 

guerra global entre lugares. 

 

Por isso, as maiores empresas elegem, em cada país, os 

pontos de seu interesse, exigindo, para que funcionem 

ainda melhor, o equipamento local e regional adequado e o 

aperfeiçoamento de suas ligações mediante elos materiais 

e informacionais modernos. Isso quanto às condições 

técnicas. Mas é também necessária uma adaptação 

política, mediante a adoção de normas e aportes 

financeiros, fiscais, trabalhistas etc. É a partir dessas 

alavancas que os lugares lutam entre si para atrair novos 

empreendimentos, os quais, entretanto, obedecem a 

lógicas globais que impõem aos lugares e países uma nova 

medida do valor, planetária e implacável. Tal uso 

preferencial do território por empresas globais acaba 

desvalorizando não apenas as áreas que ficam de fora do 

processo, mas também as demais empresas, excluídas das 

mesmas preferências. 

  
(Campos, Milton. A guerra dos lugares. In: Folha de São 
Paulo. Caderno Mais, 8.9.1999.) 
 

De acordo com o texto, o conceito de território implica a 

correferência dos seguintes fatores: 

 a) Espaço geográfico e limites políticos. 

 b) Base sistêmica física e ação humana. 

 c) Intercâmbio cultural e densidade demográfica. 

 d) Demarcação física e técnica industrial. 

 e) Regulação econômica e bem-estar da população.  

  

Questão 130: SMA-RJ (antiga FJG) - ACE (TCM-

RJ)/TCM-RJ/"Sem Especialidade"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo e responda, a seguir, à questão 

proposta. 

 

O imperativo da exportação, sugerido a todos os países 

como uma espécie de solução salvadora, é uma verdade ou 

apenas um mito? Afirma-se, com muita força, que os 

países que não exportam não têm presente nem futuro, 

sem explicar cabalmente por quê. A doutrina é tão forte 

que, embora isso não seja sempre reconhecido, chega-se 

ao paroxismo de agir como se o próprio território devesse 

também ser exportado. 

 

Comecemos pela definição de território, na verdade uma 

redefinição. Consideremos o território como o conjunto 

de sistemas naturais mais os acréscimos históricos 

materiais impostos pelo homem. Ele seria formado pelo 

conjunto indissociável do substrato físico, natural ou 

artificial, e mais o seu uso, ou, em outras palavras, a base 

técnica e mais as práticas sociais, isto é, uma combinação 

de técnica e de política. Os acréscimos são destinados a 

permitir, em cada época, uma nova modernização, que é 

sempre seletiva. Vejam-se os exemplos das ferrovias na 

segunda metade do século 19 e das infovias hoje. 

 

A partir da constituição do Estado moderno, tudo isso era 

considerado como base da soberania nacional e da 

competição entre nações. O exemplo mais eloquente é o 

de Colbert, ministro de Luís 14, engenheiro, geógrafo, 

economista, estrategista e estadista, preocupado com o 

traçado das estradas e canais na velha França, base, ao 

mesmo tempo, do crescimento do país e da sua competição 

com os vizinhos e com a Inglaterra. O território, assim 

visto, constituía um dado essencial da regulação 

econômica e política, já que do seu manejo dependiam os 

volumes e os fluxos, os custos e os preços, a distribuição 

e o comércio, em uma palavra, a vida das empresas e o 

bemestar das populações. Era por meio desses 

instrumentos incorporados ao território que o país criava 

sua unidade e funcionava como uma região do Estado. 

“Regio” tanto significa região quanto reger, governar. 

 

Com a globalização, o território fica ainda mais 

importante, ainda que uma propaganda insidiosa teime em 

declarar que as fronteiras entre Estados já não 

funcionam e que tudo, ou quase, se desterritorializa. Na 

verdade, se o mundo tornou possível, com as técnicas 

contemporâneas, multiplicar a produtividade, somente o 

faz porque os lugares, conhecidos em sua realidade 

material e política, distinguem-se exatamente pela 

diferente capacidade de oferecer às empresas uma 

produtividade maior ou menor. É como se o chão, por meio 

das técnicas e das decisões políticas que incorpora, 

constituísse um verdadeiro depósito de fluxos de mais-

valia, transferindo valor às firmas nele sediadas. A 

produtividade e a competitividade deixam de ser 

definidas devido apenas à estrutura interna de cada 

corporação e passam, também, a ser um atributo dos 

lugares. E cada lugar entra na contabilidade das empresas 

com diferente valor. A guerra fiscal é, na verdade, uma 

guerra global entre lugares. 

 

Por isso, as maiores empresas elegem, em cada país, os 

pontos de seu interesse, exigindo, para que funcionem 

ainda melhor, o equipamento local e regional adequado e o 

aperfeiçoamento de suas ligações mediante elos materiais 

e informacionais modernos. Isso quanto às condições 

técnicas. Mas é também necessária uma adaptação 

política, mediante a adoção de normas e aportes 

financeiros, fiscais, trabalhistas etc. É a partir dessas 

alavancas que os lugares lutam entre si para atrair novos 

empreendimentos, os quais, entretanto, obedecem a 



 

 

lógicas globais que impõem aos lugares e países uma nova 

medida do valor, planetária e implacável. Tal uso 

preferencial do território por empresas globais acaba 

desvalorizando não apenas as áreas que ficam de fora do 

processo, mas também as demais empresas, excluídas das 

mesmas preferências. 

  
(Campos, Milton. A guerra dos lugares. In: Folha de São 
Paulo. Caderno Mais, 8.9.1999.) 
 

De acordo com o texto, as empresas, quando desejam 

instalar-se em dado país, podem exigir condições 

específicas para o desenvolvimento da atividade 

empresarial. Dentre as alternativas abaixo, a que NÃO 

expressa uma dessas possíveis condições é: 

 a) Financiamento estatal. 

 b) Garantia de mercado. 

 c) Benefícios fiscais. 

 d) Infraestrutura adequada. 

 e) Reforma trabalhista. 

  

Questão 131: CEPERJ - ACI (SEFAZ RJ)/SEFAZ 

RJ/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

RISCOS DE CONTÁGIO 

  

Ao olharmos os desafios que temos pela frente para o 

próximo ano, não podemos nos despreocupar com os 

desdobramentos da crise mundial e suas repercussões no 

nosso país. 

 

Recentemente, em reunião de que participei com 

empresários, na presença de diferentes ministros da área 

econômica, pude perceber uma forte motivação de 

trabalho em equipe e uma visão unificada sobre o 

crescimento da economia para 2012. Em contato mais 

recente com a imprensa, nossa presidente transmitiu 

confiança, reiterando que nossa economia possa nos 

próximos anos crescer de 4,5% a 5%, enquanto as 

previsões para o ano que se encerra estão em torno de 

3%. 

 

O ministro da Fazenda, em entrevista a diferentes 

jornais, reiterou essa confiança no crescimento da 

economia e listou os fatores que em sua opinião são 

capazes de sustentá-lo. Entre eles, lembrou a elevação do 

salário mínimo no primeiro trimestre, que deve injetar 

cerca de R$47 bilhões na economia, fortalecendo ainda 

mais a convicção de que o mercado interno será o grande 

ativo a diferenciar a nossa economia dos países 

desenvolvidos. 

 

Outros aspectos por ele lembrados foram o crédito 

interno, o câmbio mais favorável aos exportadores, taxa 

de juros decrescendo, o PAC2 e o Minha Casa Minha Vida. 

(....) 

  
Roberto Teixeira da Costa, O Globo, 31-12-2011 
 

Nessa introdução de um artigo mais longo, é correto 

afirmar que o autor do texto: 

 a) mostra os riscos de contágio da crise externa sobre a 

nossa economia. 

 b) indica uma visão otimista de nossa economia por parte 

das autoridades. 

 c) ironiza as previsões econômicas para 2012 por parte 

do ministro da Fazenda. 

 d) elogia as medidas econômicas tomadas pelas 

autoridades diante dos riscos da crise global. 

 e) demonstra confiança, sem reservas, nas declarações 

oficiais sobre a situação econômica do país.  

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 132: CEPERJ - ACI (SEFAZ RJ)/SEFAZ 

RJ/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

RISCOS DE CONTÁGIO 

  

Ao olharmos os desafios que temos pela frente para o 

próximo ano, não podemos nos despreocupar com os 

desdobramentos da crise mundial e suas repercussões no 

nosso país. 

 

Recentemente, em reunião de que participei com 

empresários, na presença de diferentes ministros da área 

econômica, pude perceber uma forte motivação de 

trabalho em equipe e uma visão unificada sobre o 

crescimento da economia para 2012. Em contato mais 

recente com a imprensa, nossa presidente transmitiu 

confiança, reiterando que nossa economia possa nos 

próximos anos crescer de 4,5% a 5%, enquanto as 

previsões para o ano que se encerra estão em torno de 

3%. 

 

O ministro da Fazenda, em entrevista a diferentes 

jornais, reiterou essa confiança no crescimento da 

economia e listou os fatores que em sua opinião são 

capazes de sustentá-lo. Entre eles, lembrou a elevação do 

salário mínimo no primeiro trimestre, que deve injetar 

cerca de R$47 bilhões na economia, fortalecendo ainda 

mais a convicção de que o mercado interno será o grande 

ativo a diferenciar a nossa economia dos países 

desenvolvidos. 

 

Outros aspectos por ele lembrados foram o crédito 

interno, o câmbio mais favorável aos exportadores, taxa 

de juros decrescendo, o PAC2 e o Minha Casa Minha Vida. 

(....) 

  
Roberto Teixeira da Costa, O Globo, 31-12-2011 
 

Tendo em vista o título dado ao texto – Riscos de contágio 

-, pode-se prever que o restante do texto deverá 

abordar: 

 a) novas declarações de outras autoridades sobre a 

economia. 

 b) conclusão com desejos de que tais previsões se 

realizem. 



 

 

 c) inclusão de riscos que podem perturbar as previsões. 

 d) previsão dos resultados positivos dos fatores de 

desenvolvimento apontados 

 e) indicação de novos fatores não incluídos na declaração 

do Ministro.  

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 133: CEPERJ - ACI (SEFAZ RJ)/SEFAZ 

RJ/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

RISCOS DE CONTÁGIO 

  

Ao olharmos os desafios que temos pela frente para o 

próximo ano, não podemos nos despreocupar com os 

desdobramentos da crise mundial e suas repercussões no 

nosso país. 

 

Recentemente, em reunião de que participei com 

empresários, na presença de diferentes ministros da área 

econômica, pude perceber uma forte motivação de 

trabalho em equipe e uma visão unificada sobre o 

crescimento da economia para 2012. Em contato mais 

recente com a imprensa, nossa presidente transmitiu 

confiança, reiterando que nossa economia possa nos 

próximos anos crescer de 4,5% a 5%, enquanto as 

previsões para o ano que se encerra estão em torno de 

3%. 

 

O ministro da Fazenda, em entrevista a diferentes 

jornais, reiterou essa confiança no crescimento da 

economia e listou os fatores que em sua opinião são 

capazes de sustentá-lo. Entre eles, lembrou a elevação do 

salário mínimo no primeiro trimestre, que deve injetar 

cerca de R$47 bilhões na economia, fortalecendo ainda 

mais a convicção de que o mercado interno será o grande 

ativo a diferenciar a nossa economia dos países 

desenvolvidos. 

 

Outros aspectos por ele lembrados foram o crédito 

interno, o câmbio mais favorável aos exportadores, taxa 

de juros decrescendo, o PAC2 e o Minha Casa Minha Vida. 

(....) 

  
Roberto Teixeira da Costa, O Globo, 31-12-2011 
 

Como se trata de um texto predominantemente preditivo, 

a alternativa em que está presente a ideia de 

possibilidade, e não de certeza, é: 

 a) “...pude perceber uma forte motivação de trabalho em 

equipe e uma visão unificada sobre o crescimento da 

economia para 2012”. 

 b) “...reiterando que nossa economia possa nos próximos 

anos crescer de 4,5 a 5,0%...” 

 c) “...a elevação do salário mínimo no primeiro trimestre, 

que deve injetar cerca de R$47 bilhões na economia,...” 

 d) “...o mercado interno será o grande ativo a diferenciar 

a nossa economia dos países desenvolvidos”. 

 e) “Outros aspectos por ele lembrados foram o crédito 

interno, o câmbio mais favorável aos exportadores, taxa 

de juros decrescendo, o PAC2 e o Minha Casa Minha Vida”. 

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 134: CEPERJ - ACI (SEFAZ RJ)/SEFAZ 

RJ/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

RISCOS DE CONTÁGIO 

  

Ao olharmos os desafios que temos pela frente para o 

próximo ano, não podemos nos despreocupar com os 

desdobramentos da crise mundial e suas repercussões no 

nosso país. 

 

Recentemente, em reunião de que participei com 

empresários, na presença de diferentes ministros da área 

econômica, pude perceber uma forte motivação de 

trabalho em equipe e uma visão unificada sobre o 

crescimento da economia para 2012. Em contato mais 

recente com a imprensa, nossa presidente transmitiu 

confiança, reiterando que nossa economia possa nos 

próximos anos crescer de 4,5% a 5%, enquanto as 

previsões para o ano que se encerra estão em torno de 

3%. 

 

O ministro da Fazenda, em entrevista a diferentes 

jornais, reiterou essa confiança no crescimento da 

economia e listou os fatores que em sua opinião são 

capazes de sustentá-lo. Entre eles, lembrou a elevação do 

salário mínimo no primeiro trimestre, que deve injetar 

cerca de R$47 bilhões na economia, fortalecendo ainda 

mais a convicção de que o mercado interno será o grande 

ativo a diferenciar a nossa economia dos países 

desenvolvidos. 

 

Outros aspectos por ele lembrados foram o crédito 

interno, o câmbio mais favorável aos exportadores, taxa 

de juros decrescendo, o PAC2 e o Minha Casa Minha Vida. 

(....) 

  
Roberto Teixeira da Costa, O Globo, 31-12-2011 
 

“...uma visão unificada sobre o crescimento da economia 

para 2012”; com o termo “visão unificada”, o autor do 

texto quer dizer que: 

 a) todas as autoridades da área econômica prediziam a 

mesma coisa. 

 b) o governo havia ordenado que se previsse a mesma 

coisa. 

 c) a visão transmitida pelas autoridades carecia de 

discussão. 

 d) a visão das autoridades tinha sido unificada a partir de 

dados. 

 e) as autoridades tinham sido unificadas no ministério da 

Fazenda.  

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 135: CEPERJ - ACI (SEFAZ RJ)/SEFAZ 

RJ/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  



 

 

RISCOS DE CONTÁGIO 

  

Ao olharmos os desafios que temos pela frente para o 

próximo ano, não podemos nos despreocupar com os 

desdobramentos da crise mundial e suas repercussões no 

nosso país. 

 

Recentemente, em reunião de que participei com 

empresários, na presença de diferentes ministros da área 

econômica, pude perceber uma forte motivação de 

trabalho em equipe e uma visão unificada sobre o 

crescimento da economia para 2012. Em contato mais 

recente com a imprensa, nossa presidente transmitiu 

confiança, reiterando que nossa economia possa nos 

próximos anos crescer de 4,5% a 5%, enquanto as 

previsões para o ano que se encerra estão em torno de 

3%. 

 

O ministro da Fazenda, em entrevista a diferentes 

jornais, reiterou essa confiança no crescimento da 

economia e listou os fatores que em sua opinião são 

capazes de sustentá-lo. Entre eles, lembrou a elevação do 

salário mínimo no primeiro trimestre, que deve injetar 

cerca de R$47 bilhões na economia, fortalecendo ainda 

mais a convicção de que o mercado interno será o grande 

ativo a diferenciar a nossa economia dos países 

desenvolvidos. 

 

Outros aspectos por ele lembrados foram o crédito 

interno, o câmbio mais favorável aos exportadores, taxa 

de juros decrescendo, o PAC2 e o Minha Casa Minha Vida. 

(....) 

  
Roberto Teixeira da Costa, O Globo, 31-12-2011 
 

“O ministro da Fazenda, em entrevista a diferentes 

jornais...”; isso quer dizer que o ministro da Fazenda: 

 a) deu entrevista a jornais de vários estados. 

 b) falou com repórteres de várias nacionalidades. 

 c) concedeu entrevista a vários jornais. 

 d) deu entrevista a jornais de ideologia distinta. 

 e) foi entrevistado por jornais diferentes do mesmo 

estado.  

  

Questão 136: CEPERJ - ACI (SEFAZ RJ)/SEFAZ 

RJ/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

RISCOS DE CONTÁGIO 

  

Ao olharmos os desafios que temos pela frente para o 

próximo ano, não podemos nos despreocupar com os 

desdobramentos da crise mundial e suas repercussões no 

nosso país. 

 

Recentemente, em reunião de que participei com 

empresários, na presença de diferentes ministros da área 

econômica, pude perceber uma forte motivação de 

trabalho em equipe e uma visão unificada sobre o 

crescimento da economia para 2012. Em contato mais 

recente com a imprensa, nossa presidente transmitiu 

confiança, reiterando que nossa economia possa nos 

próximos anos crescer de 4,5% a 5%, enquanto as 

previsões para o ano que se encerra estão em torno de 

3%. 

 

O ministro da Fazenda, em entrevista a diferentes 

jornais, reiterou essa confiança no crescimento da 

economia e listou os fatores que em sua opinião são 

capazes de sustentá-lo. Entre eles, lembrou a elevação do 

salário mínimo no primeiro trimestre, que deve injetar 

cerca de R$47 bilhões na economia, fortalecendo ainda 

mais a convicção de que o mercado interno será o grande 

ativo a diferenciar a nossa economia dos países 

desenvolvidos. 

 

Outros aspectos por ele lembrados foram o crédito 

interno, o câmbio mais favorável aos exportadores, taxa 

de juros decrescendo, o PAC2 e o Minha Casa Minha Vida. 

(....) 

  
Roberto Teixeira da Costa, O Globo, 31-12-2011 
 

“Recentemente, em reunião de que participei com 

empresários, na presença de diferentes ministros da área 

econômica, pude perceber uma forte motivação de 

trabalho em equipe e uma visão unificada sobre o 

crescimento da economia para 2012. Em contato mais 

recente com a imprensa, nossa presidente transmitiu 

confiança, reiterando que nossa economia possa nos 

próximos anos crescer de 4,5% a 5%, enquanto as 

previsões para o ano que se encerra estão em torno de 

3%”; um aspecto positivo não incluído entre as 

observações acima é: 

 a) motivação para o trabalho. 

 b) confiança no trabalho a ser realizado. 

 c) união positiva para a obtenção de resultados. 

 d) dedicação total a um plano político-partidário. 

 e) visão otimista do futuro econômico do país. 

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 137: CEPERJ - ACI (SEFAZ RJ)/SEFAZ 

RJ/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

RISCOS DE CONTÁGIO 

  

Ao olharmos os desafios que temos pela frente para o 

próximo ano, não podemos nos despreocupar com os 

desdobramentos da crise mundial e suas repercussões no 

nosso país. 

 

Recentemente, em reunião de que participei com 

empresários, na presença de diferentes ministros da área 

econômica, pude perceber uma forte motivação de 

trabalho em equipe e uma visão unificada sobre o 

crescimento da economia para 2012. Em contato mais 

recente com a imprensa, nossa presidente transmitiu 

confiança, reiterando que nossa economia possa nos 

próximos anos crescer de 4,5% a 5%, enquanto as 



 

 

previsões para o ano que se encerra estão em torno de 

3%. 

 

O ministro da Fazenda, em entrevista a diferentes 

jornais, reiterou essa confiança no crescimento da 

economia e listou os fatores que em sua opinião são 

capazes de sustentá-lo. Entre eles, lembrou a elevação do 

salário mínimo no primeiro trimestre, que deve injetar 

cerca de R$47 bilhões na economia, fortalecendo ainda 

mais a convicção de que o mercado interno será o grande 

ativo a diferenciar a nossa economia dos países 

desenvolvidos. 

 

Outros aspectos por ele lembrados foram o crédito 

interno, o câmbio mais favorável aos exportadores, taxa 

de juros decrescendo, o PAC2 e o Minha Casa Minha Vida. 

(....) 

  
Roberto Teixeira da Costa, O Globo, 31-12-2011 
 

“Ao olharmos os desafios que temos pela frente para o 

próximo ano, não podemos nos despreocupar com os 

desdobramentos da crise mundial e suas repercussões no 

nosso país”; esse primeiro parágrafo do texto tem o tom 

de: 

 a) alerta 

 b) crítica 

 c) ironia 

 d) elogio 

 e) conselho 

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 138: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

As indústrias culturais, e mais especificamente a do 
cinema, criaram uma nova figura, “mágica”, absolutamente 
moderna: a estrela. Depressa ela desempenhou um papel 
importante no sucesso de massa que o cinema alcançou. E 
isso continua. Mas o sistema, por muito tempo restrito 
apenas à tela grande, estendeu-se progressivamente, com 
o desenvolvimento das indústrias culturais, a outros 
domínios, ligados primeiro aos setores do espetáculo, da 
televisão, do show business. Mas alguns sinais já 
demonstravam que o sistema estava prestes a se espalhar 
e a invadir todos os domínios: imagens como as de Gandhi 
ou Che Guevara, indo de fotos a pôsteres, no mundo 
inteiro, anunciavam a planetarização de um sistema que o 
capitalismo de hiperconsumo hoje vê triunfar. 
 
O que caracteriza o star-system em uma era 
hipermoderna é, de fato, sua expansão para todos os 
domínios. Em todo o domínio da cultura, na política, na 
religião, na ciência, na arte, na imprensa, na literatura, na 
filosofia, até na cozinha, tem-se uma economia do 
estrelato, um mercado do nome e do renome. A própria 
literatura consagra escritores no mercado internacional, 

os quais negociam seus direitos por intermédio de 
agentes, segundo o sistema que prevalece nas indústrias 
do espetáculo. Todas as áreas da cultura valem-se de 
paradas de sucesso (hit-parades), dos mais vendidos 
(best-sellers), de prêmios e listas dos mais populares, 
assim como de recordes de venda, de frequência e de 
audiência destes últimos. 
 
A extensão do star-system não se dá sem uma forma de 
banalização ou mesmo de degradação − da figura pura da 
estrela, trazendo consigo uma imagem de eternidade, 
chega-se à vedete do momento, à figura fugidia da 
celebridade do dia; do ícone único e insubstituível, 
passase a uma comunidade internacional de pessoas 
conhecidas, “celebrizadas”, das quais revistas 
especializadas divulgam as fotos, contam os segredos, 
perseguem a intimidade. Da glória, própria dos homens 
ilustres da Antiguidade e que era como o horizonte 
resplandecente da grande cultura clássica, passou-se às 
estrelas − forma ainda heroicizada pela sublimação de que 
eram portadoras − , depois, com a rapidez de duas ou três 
décadas de hipermodernidade, às pessoas célebres, às 
personalidades conhecidas, às “pessoas”. Deslocamento 
progressivo que não é mais que o sinal de um novo triunfo 
da formamoda, conseguindo tornar efêmeras e 
consumíveis as próprias estrelas da notoriedade. 
  

(Adap. de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy. Uma cultura de 

celebridades: a universalização do estrelato. In A cultura 

– mundo: resposta a uma sociedade desorientada. Trad: 

Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 

2011, p.81 a 83) 

  

No texto, os autores 

 a) tecem elogios às indústrias culturais, assinalando como 

positivo o desempenho delas na constituição de 

sociedades modernas. 

 b) advogam o reconhecimento do papel exclusivo do 

cinema na criação e disseminação da figura da estrela. 

 c) atribuem às estrelas do cinema a massificação dessa 

arte, em um sistema que permanece unicamente por força 

da atuação das atrizes de alta categoria. 

 d) condenam a expansão do sistema que equivocadamente 

se constituiu no passado em torno da figura da estrela, 

porque ele tornou obrigatória a figura intermediária do 

agente. 

 e) apontam a hipermodernidade como era que adota, de 

modo generalizante, práticas que na modernidade mais se 

associavam às indústrias do espetáculo. 

  

Questão 139: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Apoio 

Especializado/Análise de Sistemas/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

As indústrias culturais, e mais especificamente a do 
cinema, criaram uma nova figura, “mágica”, absolutamente 
moderna: a estrela. Depressa ela desempenhou um papel 



 

 

importante no sucesso de massa que o cinema alcançou. E 

isso continua(a). Mas o sistema, por muito tempo restrito 
apenas à tela grande, estendeu-se progressivamente, com 
o desenvolvimento das indústrias culturais, a outros 
domínios, ligados primeiro aos setores do espetáculo, da 
televisão, do show business. Mas alguns sinais já 
demonstravam que o sistema estava prestes a se 

espalhar(b) e a invadir todos os domínios: imagens como as 
de Gandhi ou Che Guevara, indo de fotos a pôsteres, no 
mundo inteiro, anunciavam a planetarização de um sistema 
que o capitalismo de hiperconsumo hoje vê triunfar. 
 
O que caracteriza o star-system em uma era hiper-
moderna é, de fato, sua expansão para todos os domínios. 
Em todo o domínio da cultura, na política, na religião, na 
ciência, na arte, na imprensa, na literatura, na filosofia, 

até na cozinha, tem-se uma economia do estrelato(c), um 
mercado do nome e do renome. A própria literatura 
consagra escritores no mercado internacional, os quais 
negociam seus direitos por intermédio de agentes, 
segundo o sistema que prevalece nas indústrias do 
espetáculo. Todas as áreas da cultura valem-se de paradas 
de sucesso (hit-parades), dos mais vendidos (best-
sellers), de prêmios e listas dos mais populares, assim 
como de recordes de venda, de frequência e de audiência 
destes últimos. 
 
A extensão do star-system não se dá sem uma forma de 
banalização ou mesmo de degradação − da figura pura da 

estrela(d), trazendo consigo uma imagem de eternidade, 
chega-se à vedete do momento, à figura fugidia da 
celebridade do dia; do ícone único e insubstituível, 
passase a uma comunidade internacional de pessoas 

conhecidas, “celebrizadas”(e), das quais revistas 
especializadas divulgam as fotos, contam os segredos, 
perseguem a intimidade. Da glória, própria dos homens 
ilustres da Antiguidade e que era como o horizonte 
resplandecente da grande cultura clássica, passou-se às 
estrelas − forma ainda heroicizada pela sublimação de que 
eram portadoras − , depois, com a rapidez de duas ou três 
décadas de hipermodernidade, às pessoas célebres, às 
personalidades conhecidas, às “pessoas”. Deslocamento 
progressivo que não é mais que o sinal de um novo triunfo 
da formamoda, conseguindo tornar efêmeras e 
consumíveis as próprias estrelas da notoriedade. 
  

(Adap. de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy. Uma cultura de 

celebridades: a universalização do estrelato. In A cultura 

– mundo: resposta a uma sociedade desorientada. Trad: 

Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 

2011, p.81 a 83) 

 

Considerado o contexto, o segmento que está 

corretamente entendido é: 

 a) E isso continua / E o sucesso do cinema se perpetua. 

 b) estava prestes a se espalhar / estava expondo-se ao 

risco de se disseminar pelo mundo. 

 c) tem-se uma economia do estrelato / vive-se uma 

escassez de verdadeiros talentos. 

 d) figura pura da estrela / artista estritamente 

fabricada, de modo artificial, para fazer sucesso. 

 e) pessoas conhecidas, “celebrizadas” / personalidades 

que gozam de fama, “tornadas célebres”.  

  

Questão 140: FCC - TJ TRE AP/TRE 

AP/Administrativa/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

A França, berço da tríade de valores modernos de 
liberdade, igualdade e fraternidade, deu passo temerário 
ao proibir o uso, em espaços públicos, de véus que cubram 
totalmente o rosto. Trata-se de uma manifestação de 
intolerância difícil de reconciliar com os valores que a 
nação francesa veio a representar no mundo. 
 
Na prática, a proibição criminaliza o porte de 
indumentárias tradicionais em alguns grupos muçulmanos, 
como o niqab (que deixa só os olhos à mostra) e a burca 
(que os mantém cobertos por uma tela). A legislação 
adotada em 2010 entrou em vigor nesta semana e já 
motivou a aplicação de uma multa de cerca de R$ 340. 
 
A lei interdita o uso de vestimentas que impeçam a 
identificação da pessoa, sob o pretexto de que essa 
dissimulação pode favorecer comportamentos suscetíveis 
de perturbar a ordem pública. Vale para ruas, parques, 
escolas, repartições, bibliotecas, hospitais, delegacias e 
ginásios de esporte. Domicílios, veículos particulares e 
locais de culto ficam excetuados. 
 
Nesse grau de generalidade, a lei se aplicaria a qualquer 
acessório − como máscaras ou capacetes − que oculte o 
rosto. A intenção de discriminar muçulmanas transparece 
quando se considera a exceção feita na lei: máscaras 
usadas no contexto de festas, manifestações artísticas ou 
procissões religiosas, "desde que se revistam de caráter 
tradicional". 
 
Cristãos, portanto, podem cobrir o rosto no Carnaval, no 
Halloween ou em procissões. Muçulmanas, no dia a dia, não 
− ainda que a peça seja de uso tradicional. O argumento da 
obrigatoriedade de identificação é ponderável. A própria 
legislação admite que a identidade seja confirmada em 
recinto policial. A imposição de multa, porém, parece 
abusiva. 
 
A roupa e o uso de adereços − como crucifixos ou outros 
símbolos religiosos − deveriam ser considerados parte 
integrante do direito à expressão da personalidade, o que 
inclui a fé. Decerto que em muitos casos o uso do véu é 
imposto pela família e pode ser um símbolo de sujeição da 
mulher, mas basta uma que o faça por vontade própria 
para que a lei resulte em violação de seus direitos. 
 



 

 

A medida extrema só encontra explicação no sentimento 
xenófobo que se dissemina pela França. Vem a calhar para 
o presidente Nicolas Sarkozy, que parece disposto a tudo 
para melhorar seus índices de popularidade. 

  

(Folha de S.Paulo. Opinião. 13 de abril de 2011) 

 

O título que dá conta do assunto tratado com prioridade 

no texto é: 

 a) Privilégios dos cristãos. 

 b) Intolerância à francesa. 

 c) Datas religiosas e pagãs. 

 d) Índices de popularidade de Nicolas Sarkozy. 
 e) Lugares públicos e privados. 

  

Questão 141: CEPERJ - EPPGG SEPLAG RJ/SEPLAG 

RJ/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

PLANEJAMENTO PRETENDE DESBUROCRATIZAR 

 

Brasília, 22/12/2011 – Para desburocratizar e 

modernizar a administração pública federal, o Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) assinou 

acordo de cooperação com o Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação (ITI). O objetivo do termo é 

propor e implementar o Plano Nacional de 

Desmaterialização de Processos (PNDProc), que prevê a 

utilização da documentação eletrônica em todos os 

trâmites de processos. O extrato do pacto entre as 

entidades foi publicado nesta quarta-feira, 21, no Diário 

Oficial da União. 

 

Delfino Natal de Souza, secretário de logística e 

tecnologia da informação, defende que esta nova 

modalidade de gestão de documentos irá modernizar a 

gestão pública ao permitir que o gerenciamento de 

processos seja feito de forma eletrônica. “Na prática 

significa o reconhecimento de um documento digital. 

Significa nascer, ser encaminhado e decidido sem a 

utilização de papel”, explica. 

 

O acordo, que tem duração de três anos, prevê a criação 

de normas, implantação de projeto piloto, definição de 

padrões, metodologias e soluções tecnológicas para a 

disseminação do plano. Para divulgar o PNDProc, também 

estão previstas no termo de cooperação a capacitação de 

servidores públicos que atuam na área de documentação, 

como os que trabalham em protocolos e secretarias, por 

exemplo. 

 

Como órgão central do Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), a 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

(SLTI) deve prover o suporte para a realização das ações 

do PNDProc. A secretaria deve ainda atender aos Padrões 

de Interoperabilidade do Governo Eletrônico (e-Ping) e 

também do Modelo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (e-MAG) na implementação do plano. 

 

O secretário explica ainda que o acordo não prevê a 

digitalização de processos antigos. “As ações para a 

implantação do plano serão feitas no trâmite de novas 

documentações”, relata. 
(Ministério do Planejamento) 
 

O primeiro parágrafo do texto desempenha a função de: 

 a) despertar a curiosidade do leitor em relação ao 

conteúdo do texto. 

 b) resumir os tópicos mais importantes do projeto 

publicado. 

 c) explicar ao leitor menos informado as finalidades do 

MPOG. 

 d) demonstrar a necessidade do processo de 

desburocratização proposto. 

 e) justificar a necessidade de cooperação do MPOG com 

o ITI.  

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 142: CEPERJ - EPPGG SEPLAG RJ/SEPLAG 

RJ/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

PLANEJAMENTO PRETENDE DESBUROCRATIZAR 

 

Brasília, 22/12/2011 – Para desburocratizar e 

modernizar a administração pública federal, o Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) assinou 

acordo de cooperação com o Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação (ITI). O objetivo do termo é 

propor e implementar o Plano Nacional de 

Desmaterialização de Processos (PNDProc), que prevê a 

utilização da documentação eletrônica em todos os 

trâmites de processos. O extrato do pacto entre as 

entidades foi publicado nesta quarta-feira, 21, no Diário 

Oficial da União. 

 

Delfino Natal de Souza, secretário de logística e 

tecnologia da informação, defende que esta nova 

modalidade de gestão de documentos irá modernizar a 

gestão pública ao permitir que o gerenciamento de 

processos seja feito de forma eletrônica. “Na prática 

significa o reconhecimento de um documento digital. 

Significa nascer, ser encaminhado e decidido sem a 

utilização de papel”, explica. 

 

O acordo, que tem duração de três anos, prevê a criação 

de normas, implantação de projeto piloto, definição de 

padrões, metodologias e soluções tecnológicas para a 

disseminação do plano. Para divulgar o PNDProc, também 

estão previstas no termo de cooperação a capacitação de 

servidores públicos que atuam na área de documentação, 

como os que trabalham em protocolos e secretarias, por 

exemplo. 

 

Como órgão central do Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), a 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

(SLTI) deve prover o suporte para a realização das ações 

do PNDProc. A secretaria deve ainda atender aos Padrões 



 

 

de Interoperabilidade do Governo Eletrônico (e-Ping) e 

também do Modelo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (e-MAG) na implementação do plano. 

 

O secretário explica ainda que o acordo não prevê a 

digitalização de processos antigos. “As ações para a 

implantação do plano serão feitas no trâmite de novas 

documentações”, relata. 
(Ministério do Planejamento) 
 

Instituto Nacional da Tecnologia da Informação (ITI) é o 

nome da instituição com quem o MPOG assinou acordo de 

cooperação. 

 

Pelo que é expresso no texto, esse parceiro se 

encarregará de: 

 a) substituir a documentação eletrônica por outra mais 

moderna. 

 b) contornar o desconhecimento de usuários em relação à 

Informática. 

 c) gerenciar os processos de forma a empregar pouco 

papel. 

 d) digitalizar os processos antigos, em algum momento 

futuro. 

 e) capacitar mão de obra para a implantação do projeto.  

Esta questão não possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 143: CESGRANRIO - Esc BB/BB/"Sem 

Área"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

SORTE: TODO MUNDO MERECE 

Afinal, existe sorte e azar? 

  

No fundo, a diferença entre sorte e azar está no jeito 

como olhamos para o acaso. Um bom exemplo é o número 

13. Nos EUA, a expedição da Apollo 13 foi uma das mais 

desastrosas de todos os tempos, e o número levou a culpa. 

Pelo mundo, existem construtores que fazem prédios que 

nem têm o 13o andar, só para fugir do azar. Por outro 

lado, muita gente acha que o 13 é, na verdade, o número 

da sorte. Um exemplo famoso disso foi o então auxiliar 

técnico do Brasil, Zagallo, que foi para a Copa do Mundo 

de (19)94 (a soma dá 13) dizendo que o Mundial ia 

terminar com o Brasil campeão devido a uma série de 

coincidências envolvendo o número. No final, o Brasil foi 

campeão mesmo, e a Apollo 13 retornou a salvo para o 

planeta Terra, apesar de problemas gravíssimos. 

 

Até hoje não se sabe quem foi o primeiro sortudo que quis 

homenagear a sorte com uma palavra só para ela. Os 

romanos criaram o verbo sors, do qual deriva a “sorte” de 

todos nós que falamos português. Sors designava vários 

processos do que chamamos hoje de tirar a sorte e 

originou, entre outras palavras, a inglesa sorcerer, 

feiticeiro. O azar veio de um pouco mais longe. A palavra 

vem do idioma árabe e deriva do nome de um jogo de 

dados (no qual o criador provavelmente não era muito 

bom). Na verdade, ele poderia até ser bom, já que azar e 

sorte são sinônimos da mesma palavra: acaso. 

Matematicamente, o acaso – a sorte e o azar – é a 

aleatoriedade. E, pelas leis da probabilidade, no longo 

prazo, todos teremos as mesmas chances de nos 

depararmos com a sorte. Segundo essas leis, se você quer 

aumentar as suas chances, só existe uma saída: aposte 

mais no que você quer de verdade. 

  

Revista Conhecer. São Paulo: Duetto. n. 28, out. 2011, p. 
49. Adaptado. 
 

De acordo com o texto, a pergunta feita no subtítulo 

“Afinal, existe sorte e azar?” é respondida da seguinte 

maneira: 

 a) Depende das pessoas, umas têm mais sorte. 

 b) A sorte e o azar podem estar, ou não, no número 13. 

 c) Sorte e azar são frutos do acaso ou da aleatoriedade. 

 d) Como são ocorrências prováveis, pode-se ter mais azar. 

 e) A fé de cada um em elementos, como os números, pode 

dar sorte.  

  

Questão 144: CESGRANRIO - Esc BB/BB/"Sem 

Área"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

SORTE: TODO MUNDO MERECE 

Afinal, existe sorte e azar? 

  

No fundo, a diferença entre sorte e azar está no jeito 

como olhamos para o acaso. Um bom exemplo é o número 

13. Nos EUA, a expedição da Apollo 13 foi uma das mais 

desastrosas de todos os tempos, e o número levou a culpa. 

Pelo mundo, existem construtores que fazem prédios que 

nem têm o 13o andar, só para fugir do azar. Por outro 

lado, muita gente acha que o 13 é, na verdade, o número 

da sorte. Um exemplo famoso disso foi o então auxiliar 

técnico do Brasil, Zagallo, que foi para a Copa do Mundo 

de (19)94 (a soma dá 13) dizendo que o Mundial ia 

terminar com o Brasil campeão devido a uma série de 

coincidências envolvendo o número. No final, o Brasil foi 

campeão mesmo, e a Apollo 13 retornou a salvo para o 

planeta Terra, apesar de problemas gravíssimos. 

 

Até hoje não se sabe quem foi o primeiro sortudo que quis 

homenagear a sorte com uma palavra só para ela. Os 

romanos criaram o verbo sors, do qual deriva a “sorte” de 

todos nós que falamos português. Sors designava vários 

processos do que chamamos hoje de tirar a sorte e 

originou, entre outras palavras, a inglesa sorcerer, 

feiticeiro. O azar veio de um pouco mais longe. A palavra 

vem do idioma árabe e deriva do nome de um jogo de 

dados (no qual o criador provavelmente não era muito 

bom). Na verdade, ele poderia até ser bom, já que azar e 

sorte são sinônimos da mesma palavra: acaso. 

Matematicamente, o acaso – a sorte e o azar – é a 

aleatoriedade. E, pelas leis da probabilidade, no longo 

prazo, todos teremos as mesmas chances de nos 

depararmos com a sorte. Segundo essas leis, se você quer 

aumentar as suas chances, só existe uma saída: aposte 



 

 

mais no que você quer de verdade. 

  

Revista Conhecer. São Paulo: Duetto. n. 28, out. 2011, p. 
49. Adaptado. 
 

No texto, diz-se que “o criador provavelmente não era 

muito bom [no jogo de dados]” porque 

 a) o jogo deu origem à palavra azar. 

 b) o jogo que criou continha imperfeições. 

 c) só um árabe sabe jogar dados bem. 

 d) em jogos de dados sempre alguém perde. 

 e) as pessoas que criam não sabem jogar bem.  

  

Questão 145: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão referem-se ao texto seguinte. 

Será a felicidade necessária? 

  
Felicidade é uma palavra pesada. Alegria é leve, mas 
felicidade é pesada. Diante da pergunta "Você é feliz?", 
dois fardos são lançados às costas do inquirido. O 
primeiro é procurar uma definição para felicidade, o que 
equivale a rastrear uma escala que pode ir da simples 
satisfação de gozar de boa saúde até a conquista da bem-
aventurança. O segundo é examinar-se, em busca de uma 
resposta. 
 
Nesse processo, depara-se com armadilhas. Caso se tenha 
ganhado um aumento no emprego no dia anterior, o mundo 
parecerá belo e justo; caso se esteja com dor de dente, 
parecerá feio e perverso. Mas a dor de dente vai passar, 
assim como a euforia pelo aumento de salário, e se há algo 
imprescindível, na difícil conceituação de felicidade, é o 
caráter de permanência. Uma resposta consequente exige 
colocar na balança a experiência passada, o estado 
presente e a expectativa futura. Dá trabalho, e a 
conclusão pode não ser clara. 
 
Os pais de hoje costumam dizer que importante é que os 
filhos sejam felizes. É uma tendência que se impôs ao 
influxo das teses libertárias dos anos 1960. É irrelevante 
que entrem na faculdade, que ganhem muito ou pouco 
dinheiro, que sejam bem-sucedidos na profissão. O que 
espero, eis a resposta correta, é que sejam felizes. Ora, 
felicidade é coisa grandiosa. É esperar, no mínimo, que o 
filho sinta prazer nas pequenas coisas da vida. Se não for 
suficiente, que consiga cumprir todos os desejos e 
ambições que venha a abrigar. Se ainda for pouco, que 
atinja o enlevo místico dos santos. Não dá para preencher 
caderno de encargos mais cruel para a pobre criança. 
 

(Trecho do artigo de Roberto Pompeu de Toledo. Veja. 24 
de março de 2010, p. 142) 
 

De acordo com o texto, 

 a) a realização pessoal que geralmente faz parte da vida 

humana, como o sucesso no trabalho, costuma ser 

percebida como sinal de plena felicidade. 

 b) as atribuições sofridas podem comprometer o 

sentimento de felicidade, pois superam os benefícios de 

conquistas eventuais. 

 c) o sentimento de felicidade é relativo, porque pode vir 

atrelado a circunstâncias diversas da vida, ao mesmo 

tempo que deve apresentar constância. 

 d) as condições da vida moderna tornam quase impossível 

a alguma pessoa sentir-se feliz, devido às rotineiras 

situações da vida. 

 e) muitos pais se mostram despreparados para fazer com 

que seus filhos planejem sua vida no sentido de que sejam, 

realmente, pessoas felizes. 

  

Questão 146: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão referem-se ao texto seguinte. 

Será a felicidade necessária? 

  
Felicidade é uma palavra pesada. Alegria é leve, mas 
felicidade é pesada. Diante da pergunta "Você é feliz?", 
dois fardos são lançados às costas do inquirido. O 
primeiro é procurar uma definição para felicidade, o que 
equivale a rastrear uma escala que pode ir da simples 
satisfação de gozar de boa saúde até a conquista da bem-
aventurança. O segundo é examinar-se, em busca de uma 
resposta. 
 
Nesse processo, depara-se com armadilhas. Caso se tenha 
ganhado um aumento no emprego no dia anterior, o mundo 
parecerá belo e justo; caso se esteja com dor de dente, 
parecerá feio e perverso. Mas a dor de dente vai passar, 
assim como a euforia pelo aumento de salário, e se há algo 
imprescindível, na difícil conceituação de felicidade, é o 
caráter de permanência. Uma resposta consequente exige 
colocar na balança a experiência passada, o estado 
presente e a expectativa futura. Dá trabalho, e a 
conclusão pode não ser clara. 
 
Os pais de hoje costumam dizer que importante é que os 
filhos sejam felizes. É uma tendência que se impôs ao 
influxo das teses libertárias dos anos 1960. É irrelevante 
que entrem na faculdade, que ganhem muito ou pouco 
dinheiro, que sejam bem-sucedidos na profissão. O que 
espero, eis a resposta correta, é que sejam felizes. Ora, 
felicidade é coisa grandiosa. É esperar, no mínimo, que o 
filho sinta prazer nas pequenas coisas da vida. Se não for 
suficiente, que consiga cumprir todos os desejos e 
ambições que venha a abrigar. Se ainda for pouco, que 
atinja o enlevo místico dos santos. Não dá para preencher 
caderno de encargos mais cruel para a pobre criança. 
 

(Trecho do artigo de Roberto Pompeu de Toledo. Veja. 24 
de março de 2010, p. 142) 
 

A afirmativa correta, em relação ao texto, é: 

 a) A expectativa de muitos, ao colocarem a felicidade 

acima de quaisquer outras situações da vida diária, leva à 

frustração diante dos pequenos sucessos que são 



 

 

regularmente obtidos, como, por exemplo, no emprego. 

 b) Sentir-se alegre por haver conquistado algo pode 

significar a mais completa felicidade, se houver uma 

determinação, aprendida desde a infância, de sentir-se 

feliz com as pequenas coisas da vida. 

 c) As dificuldades que em geral são encontradas na rotina 

diária levam à percepção de que a alegria é um sentimento 

muitas vezes superior àquilo que se supõe, habitualmente, 

tratar-se de felicidade absoluta. 

 d) A possibilidade de que mais pessoas venham a sentir- 

se felizes decorre de uma educação voltada para a 

simplicidade de vida, sem esperar grandes realizações, 

que acabam levando apenas a frustrações. 

 e) Uma resposta provável à questão colocada como título 

do texto remete à constatação de que felicidade é um 

estado difícil de ser alcançado, a partir da própria 

complexidade de conceituação daquilo que se acredita ser 

a felicidade. 

  

Questão 147: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

A média universal do Índice de Desenvolvimento Humano 
aumentou 18% desde 1990. Mas a melhora estatística está 
longe de animar os autores do Relatório de 2010. Eles 
argumentam que, embora os números reflitam avanços em 
determinadas áreas, o mundo continua a conviver com 
problemas graves, que exigem uma nova perspectiva 
política. 
 
O cenário apresentado pelo Relatório não é animador. O 
documento adverte que, nestes 20 anos, parte dos países 
enfrentou sérios problemas, sobretudo na saúde, anulando 
em alguns anos os ganhos de várias décadas. Além disso, o 
crescimento econômico tem sido desigual. Os padrões de 
produção e consumo atuais são considerados inadequados. 
 
Embora não queira apresentar receitas prontas, o 
Relatório traça caminhos possíveis. Entre eles, o 
reconhecimento da ação pública na regulação da economia 
para proteger grupos mais vulneráveis. Outro aspecto 
ressaltado é a necessidade de considerar pobreza, 
crescimento e desigualdade como temas interligados. 
"Crescimento rápido não deve ser o único objetivo 
político, porque ignora a distribuição do rendimento e 
negligencia a sustentabilidade do crescimento", informa o 
texto. 
 
Um aspecto importante revelado pelo Relatório é que 
muitas das ações para melhoria da saúde e da educação 
não necessitam de grande investimento financeiro. Isso 
está mais presente sobretudo onde os indicadores são 
ruins. "Numa primeira etapa, medidas simples como 
inclusão do soro caseiro e lavagem das mãos já trazem 
impacto relevante", avalia Flávio Comim, economista do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
(Adaptado de Lígia Formenti. O Estado de S. Paulo, A30 
Vida, 5 de novembro de 2010) 

 

De acordo com o texto, o Relatório de 2010 

 a) aponta vários problemas de saúde da população 

mundial, com as medidas a serem adotadas para resolvê-

los. 

 b) deixa de lado a avaliação das causas do crescimento 

econômico desigual, que ocorre no mundo todo. 

 c) mostra preocupação com a persistência de problemas 

no mundo, apesar da constatação de alguns avanços, desde 

1990. 

 d) assinala algumas divergências, entre os autores do 

documento, em relação às conclusões possíveis a partir de 

seus dados. 

 e) reconhece a importância da intervenção da ação 

pública no controle permanente da economia.  

  

Questão 148: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

 

A média universal do Índice de Desenvolvimento Humano 
aumentou 18% desde 1990. Mas a melhora estatística está 
longe de animar os autores do Relatório de 2010. Eles 
argumentam que, embora os números reflitam avanços em 
determinadas áreas, o mundo continua a conviver com 
problemas graves, que exigem uma nova perspectiva 
política. 
 
O cenário apresentado pelo Relatório não é animador. O 
documento adverte que, nestes 20 anos, parte dos países 
enfrentou sérios problemas, sobretudo na saúde, anulando 
em alguns anos os ganhos de várias décadas. Além disso, o 
crescimento econômico tem sido desigual. Os padrões de 
produção e consumo atuais são considerados inadequados. 
 
Embora não queira apresentar receitas prontas, o 
Relatório traça caminhos possíveis. Entre eles, o 
reconhecimento da ação pública na regulação da economia 
para proteger grupos mais vulneráveis. Outro aspecto 
ressaltado é a necessidade de considerar pobreza, 
crescimento e desigualdade como temas interligados. 
"Crescimento rápido não deve ser o único objetivo 
político, porque ignora a distribuição do rendimento e 
negligencia a sustentabilidade do crescimento", informa o 
texto. 
 
Um aspecto importante revelado pelo Relatório é que 
muitas das ações para melhoria da saúde e da educação 
não necessitam de grande investimento financeiro. Isso 
está mais presente sobretudo onde os indicadores são 
ruins. "Numa primeira etapa, medidas simples como 
inclusão do soro caseiro e lavagem das mãos já trazem 
impacto relevante", avalia Flávio Comim, economista do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
(Adaptado de Lígia Formenti. O Estado de S. Paulo, A30 
Vida, 5 de novembro de 2010) 
 

O texto informa claramente que 

 a) muitas ações voltadas para a melhoria das condições 



 

 

de vida em situação precária se valem de expedientes 

bastante simples, como a adoção de hábitos de higiene. 

 b) alguns dados estatísticos sobre desenvolvimento 

humano vêm melhorando desde 1990, realçando os 

indiscutíveis avanços em todo o mundo. 

 c) os atuais índices encontrados a respeito de 

desenvolvimento humano demonstram que os problemas 

mais sérios já estão solucionados. 

 d) os grandes investimentos financeiros necessários para 

a solução de problemas mundiais, como as crises 

econômicas, ainda não têm sido suficientes. 

 e) os ganhos em crescimento econômico, cujos resultados 

foram comprovados pelo recente Relatório, foram 

bastante expressivos nas últimas décadas. 

  

Questão 149: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão referem-se ao texto seguinte. 

 

Desde o início da evolução humana, buscamos formas 
alternativas para o nosso desenvolvimento, seja por meio 
da fala, de ferramentas ou de associações para superar 
barreiras. Nos últimos tempos, nos acostumamos à 
expressão Tecnologia Social, sem compreender 
exatamente o que isso significa. 
 
Para a Fundação Banco do Brasil, o conceito de Tecnologia 
Social percorre as experiências desenvolvidas nas 
comunidades urbanas e rurais, nos movimentos sociais, nos 
centros de pesquisa e nas universidades − que podem 
produzir métodos, técnicas ou produtos que contribuam 
para a inclusão e a transformação social, em particular 
quando desenvolvidas em um processo no qual se soma e se 
compartilha o conhecimento científico com o saber 
popular. 
 
Muitas experiências foram desenvolvidas no Brasil, nos 
últimos anos, tendo como perspectiva a construção do 
desenvolvimento local, com sustentabilidade. Nesse 
processo, o objetivo é, ao mesmo tempo, dinamizar as 
potencialidades locais e desbloquear aqueles entraves que 
impedem esse potencial de se realizar. Grupos e 
comunidades organizadas, ou em organização, presentes 
em todo o país, buscam levar adiante projetos de geração 
de trabalho e renda nas mais diversas realidades, seja no 
campo, seja nas pequenas, médias e grandes cidades. 
 
Nos povoados com características do mundo rural, esses 
projetos aparecem em atividades tradicionais que vão do 
artesanato, casas de farinha, criação de galinha caipira, 
produção de rapadura ou de cachaça até às atividades 
mais novas da apicultura, piscicultura, fruticultura. Nas 
grandes cidades, na reciclagem, nos espaços de inclusão 
digital e nas rádios comunitárias, entre outras atividades, 
milhares de pessoas desenvolvem empreendimentos 
econômicos e solidários, dos quais muitos contam com a 
parceria da Fundação Banco do Brasil. 
  
(Adaptado de artigo de Jacques de Oliveira Pena. 

http://www.fbb.org.br/portal/pages/publico/expandir.f
bb?cod ConteudoLog=8577, acessado em 15 de janeiro de 
2011) 
 

O texto afirma que 

 a) as áreas rurais, por suas características, têm recebido 

maior número de propostas direcionadas para seu 

desenvolvimento. 

 b) projetos de desenvolvimento urbano são em número 

reduzido por serem essas áreas já consideradas em 

desenvolvimento. 

 c) as atividades artesanais que se baseiam no saber 

popular nem sempre geram emprego e renda na quantidade 

necessária para as comunidades carentes. 

 d) as atividades econômicas, cujo objetivo está no auxílio 

a comunidades carentes, devem estar vinculadas a 

instituições financeiras. 

 e) projetos de geração de trabalho e renda surgem em 

todo o país, de acordo com as características e 

necessidades do lugar onde são desenvolvidos. 

  

Questão 150: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão referem-se ao texto seguinte. 

 

Desde o início da evolução humana, buscamos formas 
alternativas para o nosso desenvolvimento, seja por meio 
da fala, de ferramentas ou de associações para superar 
barreiras. Nos últimos tempos, nos acostumamos à 
expressão Tecnologia Social, sem compreender 
exatamente o que isso significa. 
 
Para a Fundação Banco do Brasil, o conceito de Tecnologia 
Social percorre as experiências desenvolvidas nas 
comunidades urbanas e rurais, nos movimentos sociais, nos 
centros de pesquisa e nas universidades − que podem 
produzir métodos, técnicas ou produtos que contribuam 
para a inclusão e a transformação social, em particular 
quando desenvolvidas em um processo no qual se soma e se 
compartilha o conhecimento científico com o saber 
popular. 
 
Muitas experiências foram desenvolvidas no Brasil, nos 
últimos anos, tendo como perspectiva a construção do 
desenvolvimento local, com sustentabilidade. Nesse 
processo, o objetivo é, ao mesmo tempo, dinamizar as 
potencialidades locais e desbloquear aqueles entraves que 
impedem esse potencial de se realizar. Grupos e 
comunidades organizadas, ou em organização, presentes 
em todo o país, buscam levar adiante projetos de geração 
de trabalho e renda nas mais diversas realidades, seja no 
campo, seja nas pequenas, médias e grandes cidades. 
 
Nos povoados com características do mundo rural, esses 
projetos aparecem em atividades tradicionais que vão do 
artesanato, casas de farinha, criação de galinha caipira, 
produção de rapadura ou de cachaça até às atividades 
mais novas da apicultura, piscicultura, fruticultura. Nas 
grandes cidades, na reciclagem, nos espaços de inclusão 



 

 

digital e nas rádios comunitárias, entre outras atividades, 
milhares de pessoas desenvolvem empreendimentos 
econômicos e solidários, dos quais muitos contam com a 
parceria da Fundação Banco do Brasil. 
  
(Adaptado de artigo de Jacques de Oliveira Pena. 
http://www.fbb.org.br/portal/pages/publico/expandir.f
bb?cod ConteudoLog=8577, acessado em 15 de janeiro de 
2011) 
 

A afirmativa correta, segundo o texto, é: 

 a) A organização de grupos voltados para melhorias das 

atividades econômicas esbarra na ausência de formação 

de seus componentes. 

 b) O 2o parágrafo explica claramente o significado da 

expressão Tecnologia Social e seu papel no 

desenvolvimento sustentável de comunidades. 

 c) É difícil determinar, com clareza, quais formas 

alternativas seriam necessárias para o desenvolvimento 

de comunidades. 

 d) A indefinição sobre o que seja conhecimento científico 

ou saber popular torna difícil a aplicação de um ou de 

outro nas comunidades mais pobres. 

 e) Nem sempre as experiências programadas para 

determinados lugares apresentam resultados 

satisfatórios, devido à resistência contra inovações no 

modo de vida local. 

  

Questão 151: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão referem-se ao poema abaixo. 

Madrugada na aldeia 

 

Madrugada na aldeia nervosa, 
com as glicínias escorrendo orvalho, 
os figos prateados de orvalho, 
as uvas multiplicadas em orvalho, 
as últimas uvas miraculosas. 
 
O silêncio está sentado pelos corredores, 
encostado às paredes grossas, 
de sentinela. 
 
E em cada quarto os cobertores peludos 
envolvem o 
sono: 
poderosos animais benfazejos, encarnados 
e negros. 
 
Antes que um sol luarento 
dissolva as frias vidraças, 
e o calor da cozinha perfume a casa 
com lembrança das árvores ardendo, 
a velhinha do leite de cabra desce as 
pedras da rua 
antiquíssima, antiquíssima, 
e o pescador oferece aos recém-acordados 
os translúcidos peixes, 

que ainda se movem, procurando o rio. 
  

(Cecília Meireles. Mar absoluto, in Poesia completa. Rio 
de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.311) 
 

Considere as afirmativas seguintes: 

 

I. O assunto do poema reflete simplicidade de 

vida, coerentemente com o título. 

 

II. Predominam nos versos elementos descritivos 

da realidade. 

 

III. Há no poema clara oposição entre o frio 

silencioso da madrugada e o sol que surge e traz o 

calor do dia. 

 

Está correto o que consta em 

 a) I, II e III. 

 b) I, apenas. 

 c) III, apenas. 

 d) II e III, apenas. 

 e) I e II, apenas.  

  

Questão 152: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão referem-se ao poema abaixo. 

Madrugada na aldeia 

 

Madrugada na aldeia nervosa, 
com as glicínias escorrendo orvalho, 
os figos prateados de orvalho, 
as uvas multiplicadas em orvalho, 
as últimas uvas miraculosas. 
 
O silêncio está sentado pelos corredores, 
encostado às paredes grossas, 
de sentinela. 
 
E em cada quarto os cobertores peludos 
envolvem o 
sono: 
poderosos animais benfazejos, encarnados 
e negros. 
 
Antes que um sol luarento 
dissolva as frias vidraças, 
e o calor da cozinha perfume a casa 
com lembrança das árvores ardendo, 
a velhinha do leite de cabra desce as 
pedras da rua 
antiquíssima, antiquíssima, 
e o pescador oferece aos recém-acordados 
os translúcidos peixes, 
que ainda se movem, procurando o rio. 
  

(Cecília Meireles. Mar absoluto, in Poesia completa. Rio 
de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.311) 



 

 

 

O verso com lembrança das árvores ardendo remete 

 a) ao ambiente natural existente em toda a aldeia. 

 b) à queima da lenha no fogão da casa. 

 c) ao costumeiro hábito de atear fogo às florestas. 

 d) ao nascer do sol, que aquece as frias vidraças. 

 e) à colheita de frutas, no quintal da casa.  

  

Questão 153: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão referem-se ao poema abaixo. 

Madrugada na aldeia 

 

Madrugada na aldeia nervosa, 
com as glicínias escorrendo orvalho, 
os figos prateados de orvalho, 
as uvas multiplicadas em orvalho, 
as últimas uvas miraculosas. 
 
O silêncio está sentado pelos corredores, 
encostado às paredes grossas, 
de sentinela. 
 
E em cada quarto os cobertores peludos 
envolvem o 
sono: 
poderosos animais benfazejos, encarnados 
e negros. 
 
Antes que um sol luarento 
dissolva as frias vidraças, 
e o calor da cozinha perfume a casa 
com lembrança das árvores ardendo, 
a velhinha do leite de cabra desce as 
pedras da rua 
antiquíssima, antiquíssima, 
e o pescador oferece aos recém-acordados 
os translúcidos peixes, 
que ainda se movem, procurando o rio. 
  

(Cecília Meireles. Mar absoluto, in Poesia completa. Rio 
de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.311) 
 

A afirmativa INCORRETA, considerando-se o que dizem 

os versos, é: 

 a) As cabras e os peixes são considerados animais 
benfazejos, por constituírem a base da alimentação dos 

moradores. 

 b) A velhinha e o pescador oferecem seus produtos ainda 

bastante cedo aos moradores, recém-acordados. 

 c) O silêncio que impera durante a madrugada pode ser 

visto como guardião do sono das pessoas aconchegadas em 

suas camas. 

 d) O último verso deixa evidente o fato de que o 

pescador trazia peixes que havia acabado de pescar. 

 e) A repetição da palavra orvalho acentua a sensação de 

frio e de umidade característicos de uma madrugada de 

inverno.  

  

Questão 154: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte. 

 

A economia do Nordeste beneficiou-se, principalmente, de 
um modelo econômico que priorizou a demanda. A 
expansão dos programas sociais e, sobretudo, o aumento 
do salário mínimo tiveram sobre a região um impacto bem 
maior do que no restante do país. A economista Tânia 
Bacelar, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
lembra que metade das famílias que ganham um salário 
mínimo se encontra no Nordeste. A população nordestina 
também absorve 55% do orçamento destinado ao Bolsa 
Família. "Pela estrutura de renda da região, mais baixa 
que no resto do país, o efeito das políticas que mexeram 
com a renda foi maior aqui. O aumento dessas receitas 
impulsionou o consumo e atraiu investimentos, 
especialmente dos grandes grupos de alimentos, bebidas, 
varejistas e distribuição de alimentos." 
 
Investimentos em infraestrutura, como a duplicação da 
BR-101, a transposição do rio São Francisco e a 
construção da ferrovia Transnordestina injetaram bilhões 
na economia e ajudaram a dinamizar a construção civil, 
assim como os investimentos da Petrobras – que 
asseguraram à indústria naval a demanda necessária para 
voltar a investir depois de mais de uma década sem 
produzir um único navio. 
 
A interiorização das universidades federais e a criação de 
novos institutos tecnológicos também mudam a cara do 
Nordeste, especialmente nas cidades médias. É o caso de 
Caruaru, um dos municípios que mais crescem na região. 
Nos últimos anos, a "Princesa do Agreste", mais conhecida 
por suas confecções e pelas feiras que movimentam 
milhões de reais, atraiu estudantes e professores de 
todos os lugares e observou uma profunda transformação 
em seus hábitos. 
 
A outra face do "novo Nordeste" está no campo. Nas 
áreas de Cerrado, como no oeste da Bahia e no sul do 
Maranhão, o agronegócio avança e transforma chapadões 
em imensas propriedades produtoras de soja. No 
Semiárido, onde as condições são bem menos favoráveis, o 
aumento dos recursos destinados a financiar a agricultura 
familiar e o empreendedorismo dos pequenos ajudam a 
mudar a vida das pessoas. É o que se observa em Picos, 
polo produtor de mel e caju no sertão do Piauí. 
  
(Gerson de Freitas Jr., Carta Capital, 15 de dezembro de 
2010, p. 24, com adaptações) 
 

De acordo com o texto, o aumento da demanda no 

Nordeste se deu, principalmente, 

 a) devido ao fato de que a maior parte da população 

nordestina recebe apenas o salário mínimo. 

 b) em consequência dos recursos trazidos pelos 

programas sociais e pelo aumento do salário mínimo. 



 

 

 c) em razão do estabelecimento na região de diversos 

distribuidores de alimentos e de bebidas. 

 d) pela transformação de áreas antes pouco aproveitáveis 

em produtoras de grãos, como a soja. 

 e) pelas mudanças ocorridas em cidades médias, que se 

tornaram polos de desenvolvimento tecnológico.  

  

Questão 155: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte. 

 

A economia do Nordeste beneficiou-se, principalmente, de 
um modelo econômico que priorizou a demanda. A 
expansão dos programas sociais e, sobretudo, o aumento 
do salário mínimo tiveram sobre a região um impacto bem 
maior do que no restante do país. A economista Tânia 
Bacelar, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
lembra que metade das famílias que ganham um salário 
mínimo se encontra no Nordeste. A população nordestina 
também absorve 55% do orçamento destinado ao Bolsa 
Família. "Pela estrutura de renda da região, mais baixa 
que no resto do país, o efeito das políticas que mexeram 
com a renda foi maior aqui. O aumento dessas receitas 
impulsionou o consumo e atraiu investimentos, 
especialmente dos grandes grupos de alimentos, bebidas, 
varejistas e distribuição de alimentos." 
 
Investimentos em infraestrutura, como a duplicação da 
BR-101, a transposição do rio São Francisco e a 
construção da ferrovia Transnordestina injetaram bilhões 
na economia e ajudaram a dinamizar a construção civil, 
assim como os investimentos da Petrobras – que 
asseguraram à indústria naval a demanda necessária para 
voltar a investir depois de mais de uma década sem 
produzir um único navio. 
 
A interiorização das universidades federais e a criação de 
novos institutos tecnológicos também mudam a cara do 
Nordeste, especialmente nas cidades médias. É o caso de 
Caruaru, um dos municípios que mais crescem na região. 
Nos últimos anos, a "Princesa do Agreste", mais conhecida 
por suas confecções e pelas feiras que movimentam 
milhões de reais, atraiu estudantes e professores de 
todos os lugares e observou uma profunda transformação 
em seus hábitos. 
 
A outra face do "novo Nordeste" está no campo. Nas 
áreas de Cerrado, como no oeste da Bahia e no sul do 
Maranhão, o agronegócio avança e transforma chapadões 
em imensas propriedades produtoras de soja. No 
Semiárido, onde as condições são bem menos favoráveis, o 
aumento dos recursos destinados a financiar a agricultura 
familiar e o empreendedorismo dos pequenos ajudam a 
mudar a vida das pessoas. É o que se observa em Picos, 
polo produtor de mel e caju no sertão do Piauí. 
  
(Gerson de Freitas Jr., Carta Capital, 15 de dezembro de 
2010, p. 24, com adaptações) 
 

É correto concluir do que foi afirmado no 2o parágrafo 

que 

 a) a infraestrutura existente em todo o Nordeste 

permitiu o avanço econômico da região. 

 b) a transposição do rio São Francisco deverá permitir a 

expansão de toda a indústria naval. 

 c) a construção de uma ferrovia facilitará o transporte 

de alimentos em toda a região, beneficiando a agricultura 

familiar. 

 d) os investimentos propiciaram a ampliação da oferta de 

empregos, fato que resultou no crescimento da 

construção civil. 

 e) a produção de novos navios era necessária para a 

atuação mais efetiva da Petrobras na região nordestina.  

  

Questão 156: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte. 

 

A economia do Nordeste beneficiou-se, principalmente, de 
um modelo econômico que priorizou a demanda. A 
expansão dos programas sociais e, sobretudo, o aumento 
do salário mínimo tiveram sobre a região um impacto bem 
maior do que no restante do país. A economista Tânia 
Bacelar, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
lembra que metade das famílias que ganham um salário 
mínimo se encontra no Nordeste. A população nordestina 
também absorve 55% do orçamento destinado ao Bolsa 
Família. "Pela estrutura de renda da região, mais baixa 
que no resto do país, o efeito das políticas que mexeram 
com a renda foi maior aqui. O aumento dessas receitas 
impulsionou o consumo e atraiu investimentos, 
especialmente dos grandes grupos de alimentos, bebidas, 
varejistas e distribuição de alimentos." 
 
Investimentos em infraestrutura, como a duplicação da 
BR-101, a transposição do rio São Francisco e a 
construção da ferrovia Transnordestina injetaram bilhões 
na economia e ajudaram a dinamizar a construção civil, 
assim como os investimentos da Petrobras – que 
asseguraram à indústria naval a demanda necessária para 
voltar a investir depois de mais de uma década sem 
produzir um único navio. 
 
A interiorização das universidades federais e a criação de 
novos institutos tecnológicos também mudam a cara do 
Nordeste, especialmente nas cidades médias. É o caso de 
Caruaru, um dos municípios que mais crescem na região. 
Nos últimos anos, a "Princesa do Agreste", mais conhecida 
por suas confecções e pelas feiras que movimentam 
milhões de reais, atraiu estudantes e professores de 
todos os lugares e observou uma profunda transformação 
em seus hábitos. 
 
A outra face do "novo Nordeste" está no campo. Nas 
áreas de Cerrado, como no oeste da Bahia e no sul do 
Maranhão, o agronegócio avança e transforma chapadões 
em imensas propriedades produtoras de soja. No 



 

 

Semiárido, onde as condições são bem menos favoráveis, o 
aumento dos recursos destinados a financiar a agricultura 
familiar e o empreendedorismo dos pequenos ajudam a 
mudar a vida das pessoas. É o que se observa em Picos, 
polo produtor de mel e caju no sertão do Piauí. 
  
(Gerson de Freitas Jr., Carta Capital, 15 de dezembro de 
2010, p. 24, com adaptações) 
 

Observa-se relação entre uma situação e seu efeito nas 

seguintes afirmativas do texto: 

 a) o aumento da renda familiar e maiores investimentos, 

especialmente na área da alimentação. 

 b) as obras de transposição do rio São Francisco e a 

construção da ferrovia Transnordestina. 

 c) a instalação de universidades federais em cidades do 

interior e a criação de novos institutos tecnológicos. 

 d) o desenvolvimento de uma agricultura familiar em 

algumas regiões e os investimentos em infraestrutura. 

 e) os novos investimentos na agricultura familiar e o 

avanço do agronegócio no campo.  

  

Questão 157: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte. 

 

Descendo o rio Negro, no Amazonas, o contraste da 
frondosa copa de uma árvore, muito acima das outras, 
atiça a ir ao seu encontro. Deve ser uma sumaumeira, que 
um livro de viagem apresenta como tendo no máximo 40 
metros de altura. Para o piloto da embarcação, 
descendente dos índios baniwa, ia pra lá dos 50, e seu 
tronco não podia ser abraçado ao mesmo tempo pelos 
guerreiros de uma tribo. Era necessário conferir. 
 
A visão era inverossímil. A sumaúma, com seu tronco 
desmedido, escorado por raízes enormes, verdadeiros 
contrafortes, é uma verdadeira obra-prima. Da família 
Bombacaceae (Ceiba pentandra), é também conhecida 
como árvore-da-seda, árvore-da-lã, ceiba, paina-lisa. 
Espécie tropical, é um dos gigantes da floresta amazônica. 
Encontrada nas matas de várzea e em áreas 
periodicamente alagadas, apresenta raízes tabulares, as 
sapopemas, que podem atingir, dependendo da idade, 
comprimentos superiores a 7 metros. As flores têm 
pétalas brancas; o fruto, uma cápsula fusiforme com 10 
centímetros, provido de pequenas sementes envoltas por 
pelos, ou painas. Na iminência de um temporal, o enorme 
tronco, que armazena grande quantidade de líquido, dá 
uma descarga de água para as raízes – resultado da 
variação atmosférica. Ouve-se à distância o ruído do 
movimento da água. 
 
O barulhão da sumaumeira rendeu uma das mais 
difundidas histórias da Amazônia. Segundo a crença, o 
Curupira é o responsável pelo estrondo na mata. Armado 
com um casco de jabuti, ele bate com força nas 
sapopemas, a fim de verificar se elas estão fortes para 
resistir às tempestades. Para os índios ticuna, a sumaúma 

nos remete à formação da Amazônia: "No princípio estava 
tudo escuro, sempre frio e sempre noite. Uma enorme 
sumaumeira fechava o mundo, e por isso não entrava 
claridade na terra. Quando a árvore caiu, a luz apareceu. 
Do tronco formou-se o rio Amazonas. De seus galhos 
surgiram outros rios e igarapés." 
 
Da imaginação para a realidade, o que é certo é que ao seu 
redor se realizam rituais de fertilidade, fartura, 
prosperidade e assembleias gerais, em que se discutem os 
interesses da tribo. É a árvore da troca, das crenças, da 
vida. Um monumento da natureza. 
 

(Heitor e Silvia Reali. Brasil − Almanaque de cultura 

popular. São Paulo: Andreato Comunicação e Cultura, 
Dezembro 2006, Ano 8, n. 92, p. 23, com adaptações) 
 

É correto concluir do texto que a sumaumeira 

 a) é um tipo de árvore raro na floresta amazônica, porque 

ocupa espaço em demasia, nem sempre possível no meio 

das outras árvores. 

 b) faz parte dos mitos dos índios ticuna, que lhe atribuem 

caráter sagrado, tomando decisões e realizando rituais à 

volta dela. 

 c) parece ser bastante frágil, apesar do tamanho, pois 

precisa de cuidados especiais das tribos indígenas da 

região para resistir à força dos temporais. 

 d) provoca afastamento daqueles que a avistam na 

floresta, pelos inexplicáveis ruídos que ocorrem ao seu 

redor. 

 e) deve ser vista mais como lenda ou imaginação, do que 

como um exemplar de uma espécie da floresta amazônica. 

  

Questão 158: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte. 

 

Descendo o rio Negro, no Amazonas, o contraste da 
frondosa copa de uma árvore, muito acima das outras, 
atiça a ir ao seu encontro. Deve ser uma sumaumeira, que 
um livro de viagem apresenta como tendo no máximo 40 
metros de altura. Para o piloto da embarcação, 
descendente dos índios baniwa, ia pra lá dos 50, e seu 
tronco não podia ser abraçado ao mesmo tempo pelos 
guerreiros de uma tribo. Era necessário conferir. 
 
A visão era inverossímil. A sumaúma, com seu tronco 
desmedido, escorado por raízes enormes, verdadeiros 
contrafortes, é uma verdadeira obra-prima. Da família 
Bombacaceae (Ceiba pentandra), é também conhecida 
como árvore-da-seda, árvore-da-lã, ceiba, paina-lisa. 
Espécie tropical, é um dos gigantes da floresta amazônica. 
Encontrada nas matas de várzea e em áreas 
periodicamente alagadas, apresenta raízes tabulares, as 
sapopemas, que podem atingir, dependendo da idade, 
comprimentos superiores a 7 metros. As flores têm 
pétalas brancas; o fruto, uma cápsula fusiforme com 10 
centímetros, provido de pequenas sementes envoltas por 
pelos, ou painas. Na iminência de um temporal, o enorme 



 

 

tronco, que armazena grande quantidade de líquido, dá 
uma descarga de água para as raízes – resultado da 
variação atmosférica. Ouve-se à distância o ruído do 
movimento da água. 
 
O barulhão da sumaumeira rendeu uma das mais 
difundidas histórias da Amazônia. Segundo a crença, o 
Curupira é o responsável pelo estrondo na mata. Armado 
com um casco de jabuti, ele bate com força nas 
sapopemas, a fim de verificar se elas estão fortes para 
resistir às tempestades. Para os índios ticuna, a sumaúma 
nos remete à formação da Amazônia: "No princípio estava 
tudo escuro, sempre frio e sempre noite. Uma enorme 
sumaumeira fechava o mundo, e por isso não entrava 
claridade na terra. Quando a árvore caiu, a luz apareceu. 
Do tronco formou-se o rio Amazonas. De seus galhos 
surgiram outros rios e igarapés." 
 
Da imaginação para a realidade, o que é certo é que ao seu 
redor se realizam rituais de fertilidade, fartura, 
prosperidade e assembleias gerais, em que se discutem os 
interesses da tribo. É a árvore da troca, das crenças, da 
vida. Um monumento da natureza. 
 

(Heitor e Silvia Reali. Brasil − Almanaque de cultura 

popular. São Paulo: Andreato Comunicação e Cultura, 
Dezembro 2006, Ano 8, n. 92, p. 23, com adaptações) 
 

De acordo com o texto, o fenômeno da variação 

atmosférica 

 a) determina a ocasião favorável para a realização de 

rituais indígenas. 

 b) justifica a frondosa copa da sumaúma, árvore 

característica da Amazônia. 

 c) gera a quantidade de água necessária para o tronco da 

sumaumeira. 

 d) esclarece cientificamente as razões do ruído 

provocado pela sumaumeira. 

 e) controla a ocorrência de fortes temporais na região de 

floresta amazônica.  

  

Questão 159: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

O preço foi uma das mais revolucionárias criações de 
todos os tempos. Invenção sem dono. Melhor seria chamá-
la de uma evolução darwinista, resultado de milhares de 
anos de adaptação do ser humano à vida em sociedade: 
sobreviveu a maneira mais eficiente que o homem 
encontrou para alocar recursos escassos, no enunciado da 
definição clássica da ciência econômica. Diariamente 
tomamos decisões (comprar uma gravata, vender um 
apartamento, demitir um funcionário, poupar para uma 
viagem, ter um filho, derrubar ou plantar uma árvore), 
ponderando custos e benefícios. É a soma dessas ações, 
feitas no âmbito pessoal, que regula o custo e a 
disponibilidade de gravatas, apartamentos, funcionários, 

viagens, filhos ou mesmo árvores. 
 
Como diz o jornalista americano Eduardo Porter em O 

preço de todas as coisas, "toda escolha que fazemos é 
moldada pelo preço das opções que se apresentam diante 
de nós, pesadas em relação a seus benefícios". As 
consequências dessa atitude, mostra Porter, nem sempre 
são óbvias. Até as formas femininas estão submetidas a 
uma virtual bolsa de valores, e o que se apresenta como 
grátis também tem seu preço – sem falar que a dinâmica 
da fixação de preços pode falhar miseravelmente, como 
comprovam as bolhas financeiras. 
  
(Giuliano Guandalini. Veja, 3 de agosto de 2011, com 
adaptações) 
 

De acordo com o texto, o preço de todas as coisas é 

estabelecido 

 a) pelo valor das escolhas pessoais, apesar das regras da 

economia clássica existentes na sociedade de consumo. 

 b) por sua situação no mercado consumidor, que 

determina custos menores em função do aumento da 

oferta. 

 c) por economistas que se especializam em avaliar os 

objetos de consumo mais procurados pelas pessoas. 

 d) pelo acordo possível entre pessoas que desejam 

comprar e aquelas que precisam desfazer-se de seus bens. 

 e) pela relação que as pessoas fazem habitualmente entre 

custo e benefício quando tomam suas decisões. 

  

Questão 160: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

O preço foi uma das mais revolucionárias criações de 
todos os tempos. Invenção sem dono. Melhor seria chamá-
la de uma evolução darwinista, resultado de milhares de 
anos de adaptação do ser humano à vida em sociedade: 
sobreviveu a maneira mais eficiente que o homem 
encontrou para alocar recursos escassos, no enunciado da 
definição clássica da ciência econômica. Diariamente 
tomamos decisões (comprar uma gravata, vender um 
apartamento, demitir um funcionário, poupar para uma 
viagem, ter um filho, derrubar ou plantar uma árvore), 
ponderando custos e benefícios. É a soma dessas ações, 
feitas no âmbito pessoal, que regula o custo e a 
disponibilidade de gravatas, apartamentos, funcionários, 
viagens, filhos ou mesmo árvores. 
 
Como diz o jornalista americano Eduardo Porter em O 

preço de todas as coisas, "toda escolha que fazemos é 
moldada pelo preço das opções que se apresentam diante 
de nós, pesadas em relação a seus benefícios". As 
consequências dessa atitude, mostra Porter, nem sempre 
são óbvias. Até as formas femininas estão submetidas a 
uma virtual bolsa de valores, e o que se apresenta como 
grátis também tem seu preço – sem falar que a dinâmica 
da fixação de preços pode falhar miseravelmente, como 



 

 

comprovam as bolhas financeiras. 
  
(Giuliano Guandalini. Veja, 3 de agosto de 2011, com 
adaptações) 
 

A ideia contida no 2o parágrafo é: 

 a) O cálculo do preço de qualquer produto pode basear-se 

não somente em aspectos objetivos como também em 

elementos subjetivos. 

 b) Todas as escolhas feitas determinam um preço real, 

calculado pelos envolvidos nos negócios, a partir da 

importância de cada uma dessas escolhas. 

 c) As decisões de comprar ou vender algo são rotineiras 

em uma sociedade de consumo, fato que dá origem a um 

cálculo do valor dos produtos. 

 d) Os benefícios resultantes da fixação de preços 

adequados para as diferentes decisões tomadas 

individualmente atingem todo o grupo social. 

 e) As pessoas geralmente tendem a optar por escolhas 

cujo preço esteja de acordo com as possibilidades de 

realização daquilo que pretendem obter. 

  

Questão 161: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

O preço foi uma das mais revolucionárias criações de 
todos os tempos. Invenção sem dono. Melhor seria chamá-
la de uma evolução darwinista, resultado de milhares de 
anos de adaptação do ser humano à vida em sociedade: 
sobreviveu a maneira mais eficiente que o homem 
encontrou para alocar recursos escassos, no enunciado da 
definição clássica da ciência econômica. Diariamente 
tomamos decisões (comprar uma gravata, vender um 
apartamento, demitir um funcionário, poupar para uma 
viagem, ter um filho, derrubar ou plantar uma árvore), 
ponderando custos e benefícios. É a soma dessas ações, 
feitas no âmbito pessoal, que regula o custo e a 
disponibilidade de gravatas, apartamentos, funcionários, 
viagens, filhos ou mesmo árvores. 
 
Como diz o jornalista americano Eduardo Porter em O 

preço de todas as coisas, "toda escolha que fazemos é 
moldada pelo preço das opções que se apresentam diante 
de nós, pesadas em relação a seus benefícios". As 
consequências dessa atitude, mostra Porter, nem sempre 
são óbvias. Até as formas femininas estão submetidas a 
uma virtual bolsa de valores, e o que se apresenta como 
grátis também tem seu preço – sem falar que a dinâmica 
da fixação de preços pode falhar miseravelmente, como 
comprovam as bolhas financeiras. 
  
(Giuliano Guandalini. Veja, 3 de agosto de 2011, com 
adaptações) 
 

Invenção sem dono. (1o parágrafo) 

 

A afirmativa acima se justifica pelo fato de que 

 a) as condições que regulavam as trocas comerciais na 

antiguidade não permitiam estabelecer valores adequados 

para os objetos em circulação. 

 b) a história da humanidade não tem registros a respeito 

do primeiro grupo social que estabeleceu preços para 

todas as coisas. 

 c) o preço das coisas sofreu evolução resultante da 

necessidade de acomodação do homem às condições da 

vida em sociedade. 

 d) os formuladores das doutrinas econômicas que 

atualmente vigoram no mercado não se preocuparam em 

identificar os idealizadores da fixação de preços. 

 e) os poucos recursos à disposição do homem primitivo 

impediam que houvesse qualquer espécie de transação 

comercial, o que impossibilitava a fixação de preços. 

  

Questão 162: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

O preço foi uma das mais revolucionárias criações de 
todos os tempos. Invenção sem dono. Melhor seria chamá-
la de uma evolução darwinista, resultado de milhares de 
anos de adaptação do ser humano à vida em sociedade: 
sobreviveu a maneira mais eficiente que o homem 
encontrou para alocar recursos escassos, no enunciado da 
definição clássica da ciência econômica. Diariamente 
tomamos decisões (comprar uma gravata, vender um 
apartamento, demitir um funcionário, poupar para uma 
viagem, ter um filho, derrubar ou plantar uma árvore), 
ponderando custos e benefícios. É a soma dessas ações, 
feitas no âmbito pessoal, que regula o custo e a 
disponibilidade de gravatas, apartamentos, funcionários, 
viagens, filhos ou mesmo árvores. 
 
Como diz o jornalista americano Eduardo Porter em O 

preço de todas as coisas, "toda escolha que fazemos é 
moldada pelo preço das opções que se apresentam diante 
de nós, pesadas em relação a seus benefícios". As 
consequências dessa atitude, mostra Porter, nem sempre 
são óbvias. Até as formas femininas estão submetidas a 
uma virtual bolsa de valores, e o que se apresenta como 
grátis também tem seu preço – sem falar que a dinâmica 
da fixação de preços pode falhar miseravelmente, como 
comprovam as bolhas financeiras. 
  
(Giuliano Guandalini. Veja, 3 de agosto de 2011, com 
adaptações) 
 

Evidencia-se uma opinião pessoal do autor e não 

simplesmente um fato no segmento: 

 a) ... uma evolução darwinista, resultado de milhares de 
anos de adaptação do ser humano à vida em sociedade ... 
 b) O preço foi uma das mais revolucionárias criações de 
todos os tempos. 
 c) ... que o homem encontrou para alocar recursos 
escassos, no enunciado da definição clássica da ciência 



 

 

econômica. 
 d) É a soma dessas ações [...] que regula o custo e a 
disponibilidade de gravatas ... 
 e) As consequências dessa atitude, mostra Porter, nem 
sempre são óbvias. 
  

Questão 163: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

O preço foi uma das mais revolucionárias criações de 
todos os tempos. Invenção sem dono. Melhor seria chamá-
la de uma evolução darwinista, resultado de milhares de 
anos de adaptação do ser humano à vida em sociedade: 
sobreviveu a maneira mais eficiente que o homem 
encontrou para alocar recursos escassos, no enunciado da 
definição clássica da ciência econômica. Diariamente 
tomamos decisões (comprar uma gravata, vender um 
apartamento, demitir um funcionário, poupar para uma 
viagem, ter um filho, derrubar ou plantar uma árvore), 
ponderando custos e benefícios. É a soma dessas ações, 
feitas no âmbito pessoal, que regula o custo e a 
disponibilidade de gravatas, apartamentos, funcionários, 
viagens, filhos ou mesmo árvores. 
 
Como diz o jornalista americano Eduardo Porter em O 

preço de todas as coisas, "toda escolha que fazemos é 
moldada pelo preço das opções que se apresentam diante 
de nós, pesadas em relação a seus benefícios". As 
consequências dessa atitude, mostra Porter, nem sempre 
são óbvias. Até as formas femininas estão submetidas a 
uma virtual bolsa de valores, e o que se apresenta como 
grátis também tem seu preço – sem falar que a dinâmica 
da fixação de preços pode falhar miseravelmente, como 
comprovam as bolhas financeiras. 
  
(Giuliano Guandalini. Veja, 3 de agosto de 2011, com 
adaptações) 
 

... sem falar que a dinâmica da fixação de preços pode 
falhar miseravelmente, como comprovam as bolhas 
financeiras. 
 

O segmento grifado acima constitui, no contexto, 

 a) comentário crítico do autor do texto à obra do 

jornalista americano citado. 

 b) exemplo para realçar o equilíbrio nos preços de todas 

as coisas nas relações de compra e venda. 

 c) argumento que confirma a possibilidade de erros de 

avaliação no estabelecimento de preços. 

 d) referência a uma situação que contribui para o 

desenvolvimento da economia. 

 e) demonstração da eficácia das teorias econômicas no 

controle de preços. 

  

Questão 164: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere os Textos 

I e II abaixo. 

 

Texto I. Entre outras, constam no Dicionário Houaiss as 

seguintes definições a respeito do verbo vender: 

 

− transferir (bens ou mercadorias) para outrem em 
troca de dinheiro; 
− praticar o comércio de; comerciar com; negociar; 
− convencer (alguém) a aceitar (alguma coisa); 
persuadir (alguém) das boas qualidades de (uma 
ideia, um projeto etc.); 
− trabalhar como vendedor; 
− ser facilmente vendável; ter boa aceitação de 
consumo. [...] 

 

Texto II. Também são determinantes no discurso 
persuasivo a afirmação e a repetição. A propaganda não 
pode dar margem a dúvidas; a meta é aconselhar o 
destinatário e conquistar a sua adesão. Daí as frases 
afirmativas e o uso do imperativo na peroração ("abra sua 
conta", "ligue já"). A repetição objetiva minar a opinião 
contrária do receptor por meio da reiteração. É possível 
encontrá-la não apenas na construção frasal, sobretudo 
nos slogans que são insistentemente repetidos (quer na 
forma verbal quer na escrita) junto à marca do produto, 
mas também nas diversas inserções da peça publicitária 
nos veículos conforme seu plano de mídia. Não por acaso, o 
termo propaganda [...] originou-se do verbo propagare, 
"técnica do jardineiro de cravar no solo os rebentos novos 
das plantas a fim de reproduzir novas plantas que depois 
passarão a ter vida própria" – uma ação, portanto, 
nitidamente repetitiva. 
 

(Carrascoza, João A. A evolução do texto publicitário. 
São Paulo: Futura, 1999, p. 44 e 45) 
 

Tomando-se como referência o que consta nos dois 

textos, a afirmativa correta é: 

 a) O Texto I pode ser corretamente entendido como 

uma espécie de resumo do assunto que é desenvolvido no 

Texto II. 

 b) O desenvolvimento do Texto II está desvinculado do 

que consta do dicionário em relação aos sentidos do verbo 

vender. 

 c) O conteúdo do Texto I apresenta sentido de oposição 

ao que se lê no Texto II. 

 d) O sentido principal do Texto I está no verbo vender, 

enquanto o do Texto II está no verbo propagar, verbos 

que não podem ser empregados como sinônimos. 

 e) A ideia central do Texto II aparece explicitada em 

um dos possíveis significados do verbo vender, transcritos 

no Texto I. 

  

Questão 165: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere os Textos 

I e II abaixo. 

 

Texto I. Entre outras, constam no Dicionário Houaiss as 



 

 

seguintes definições a respeito do verbo vender: 

 

− transferir (bens ou mercadorias) para outrem em 
troca de dinheiro; 
− praticar o comércio de; comerciar com; negociar; 
− convencer (alguém) a aceitar (alguma coisa); 
persuadir (alguém) das boas qualidades de (uma 
ideia, um projeto etc.); 
− trabalhar como vendedor; 
− ser facilmente vendável; ter boa aceitação de 
consumo. [...] 

 

Texto II. Também são determinantes no discurso 
persuasivo a afirmação e a repetição. A propaganda não 
pode dar margem a dúvidas; a meta é aconselhar o 
destinatário e conquistar a sua adesão. Daí as frases 
afirmativas e o uso do imperativo na peroração ("abra sua 
conta", "ligue já"). A repetição objetiva minar a opinião 
contrária do receptor por meio da reiteração. É possível 
encontrá-la não apenas na construção frasal, sobretudo 
nos slogans que são insistentemente repetidos (quer na 
forma verbal quer na escrita) junto à marca do produto, 
mas também nas diversas inserções da peça publicitária 
nos veículos conforme seu plano de mídia. Não por acaso, o 
termo propaganda [...] originou-se do verbo propagare, 
"técnica do jardineiro de cravar no solo os rebentos novos 
das plantas a fim de reproduzir novas plantas que depois 
passarão a ter vida própria" – uma ação, portanto, 
nitidamente repetitiva. 
 

(Carrascoza, João A. A evolução do texto publicitário. 
São Paulo: Futura, 1999, p. 44 e 45) 
 

...a meta é aconselhar o destinatário e conquistar a sua 
adesão. (Texto II) 

 

Dentre os verbos que constam como sinônimos de vender 

no Texto I, o sentido mais próximo do segmento 

destacado acima é: 

 a) transferir (bens ou mercadorias) para outrem em 
troca de dinheiro. 
 b) persuadir (alguém) das boas qualidades de (uma ideia, 
um projeto etc). 
 c) praticar o comércio de. 
 d) ser facilmente vendável. 
 e) trabalhar como vendedor. 
  

Questão 166: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

Depois de passar quase 200 mil anos vivendo em pequenos 
grupos nômades, os seres humanos (ou alguns deles, pelo 
menos) resolveram que era hora de assentar, criando vilas 
e cidades. A questão é: por quê? 
 
Durante muito tempo, a resposta-padrão foi simples: por 
causa da invenção da agricultura. Ao descobrir maneiras 

de produzir alimentos em grande escala, certos povos que 
viveram a partir de uns 10 mil anos atrás desencadearam 
uma explosão populacional que foi resolvida com outra 
invenção, a da vida urbana. Acontece que a sequência 
verdadeira pode ser exatamente a oposta, indicam dados 
arqueológicos que se acumularam nos últimos anos. 
 
Ao menos no Crescente Fértil – a região que engloba 
países como Iraque, Israel, Turquia e Síria, considerada o 
berço da civilização ocidental –, as pessoas parecem ter 
primeiro se juntado em assentamentos densos e só depois 
– em parte como consequência da aglomeração – ter 
desenvolvido o cultivo de plantas e a criação de animais. E 
o processo parece ter começado muito antes do momento 
em que a agricultura propriamente dita entra em cena. 
 
Restos de plantas aparecem em sítios arqueológicos com 
indícios de população cada vez maior. O número de 
espécies vegetais usadas se reduz, mas essas plantas 
continuam com suas características selvagens, o que 
indica que estavam apenas sendo coletadas mais 
intensivamente. Da mesma maneira a caça consumida por 
esses grupos sedentários fica menos diversificada, 
concentrando-se em poucas espécies que se reproduzem 
rápido, como lebres, raposas e aves. E só quando o uso dos 
recursos selvagens chega ao limite, sinais claros de 
vegetais cultivados aparecem. 
  
(Reinaldo José Lopes. Folha de S. Paulo, Ciência, C15, 15 
de abril de 2012, com adaptações) 
 

(ou alguns deles, pelo menos) (1o parágrafo) 

 

Considerando-se o contexto, a observação transcrita 

acima 

 a) sugere que a explosão populacional da antiguidade foi a 

consequência imediata da invenção da vida urbana. 

 b) confirma a hipótese de que a resposta para o 

assentamento urbano está na invenção da agricultura. 

 c) assinala que a descoberta de maneiras de produzir 
alimentos em larga escala extinguiu os pequenos grupos 

nômades. 

 d) restringe a afirmativa de que os seres humanos 
resolveram que era hora de assentar, criando vilas e 
cidades. 

 e) indica que as primeiras cidades surgiram há muito 

tempo no Crescente Fértil [...], berço da civilização 
ocidental. 
  

Questão 167: FCC - TST (BB)/BB/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

Na prática, não é lei, e não há nenhuma obrigatoriedade. 
Mesmo assim, 140 países se comprometeram a aumentar o 
acesso à água potável, ao tratamento de esgoto e a 
promover o uso inteligente da água, na conclusão do último 



 

 

Fórum Mundial da Água. 
 
Os acordos firmados no Fórum não têm caráter 
vinculante. Isso significa que as promessas não serão 
cobradas de ninguém. A ideia, no entanto, é levar esse 
documento para a Rio+20, conferência da ONU para o 
desenvolvimento sustentável, que acontecerá em junho no 
país. 
 
Hoje, cerca de 28 agências ligadas à ONU lidam com a 
água sob várias abordagens, como produção de energia e 
agricultura. Mas a água, por si só, não é o foco do trabalho 
de nenhuma delas. O Ministério do Meio Ambiente, o das 
Relações Internacionais e a ANA (Agência Nacional de 
Águas) propuseram durante o encontro mundial a criação 
de um Conselho de Desenvolvimento Sustentável na ONU 
para tratar desse tema. 
 
O Brasil possui 12% da água doce do planeta, mas há 
problemas: 70% dela estão na bacia amazônica, longe dos 
maiores centros urbanos. E só 45% dos brasileiros têm 
água tratada. 
  
(Sabine Righetti. Folha de S.Paulo, 19 de março de 2012, 
C11, com adaptações) 
 

Na prática, não é lei, e não há nenhuma obrigatoriedade. 
 

O sentido do segmento grifado acima reaparece no texto, 

com outras palavras, em: 

 a) ... aumentar o acesso à água potável ... 
 b) ... promover o uso inteligente da água ... 
 c) ... não têm caráter vinculante. 
 d) ... não é o foco do trabalho ... 
 e) O Brasil possui 12% da água doce do planeta ... 
  

Questão 168: FCC - TST (BB)/BB/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto 

abaixo. 

 

A mecanização dos meios de comunicação e da impressão 
foi de fundamental importância para a expansão da 
imprensa no início do século XX. Os novos prelos (*) 
utilizados pela grande imprensa eram comemorados em 
pequenos comentários dos semanários de narrativa 
irreverente paulistana. Surgiam as Marionis e outras 
tantas marcas de prelos, capazes de multiplicar os 
exemplares e combinar textos e imagens como, durante o 
século XIX, nunca havia sido possível. Aliados à maior 
capacidade de produção, impressão e composição estavam 
os correios e telégrafos, principais responsáveis pela 
distribuição dos jornais, assim como meio de comunicação 
fundamental para que leitores e os próprios produtores de 
jornais mantivessem contato com os acontecimentos do 
momento. 
 
Apesar de sua péssima fama, que atravessara o século 
XIX e permanecia ao longo da primeira década do século 

XX em pequenas notas e comentários críticos dos jornais 
satíricos, por meio dos correios se faziam entregas em 
locais distantes do interior paulista, recebiam-se jornais 
de várias partes do mundo e correspondências de leitores 
e colaboradores das folhas.  
  
*prelo − aparelho manual ou mecânico que serve para 
imprimir; máquina impressora, prensa. 
 
(Paula Ester Janovitch. Preso por trocadilho. São Paulo: 
Alameda, 2006. p.137-138) 
 

Surgiam as Marionis e outras tantas marcas de prelos, 
capazes de multiplicar os exemplares e combinar textos e 
imagens como, durante o século XIX, nunca havia sido 
possível. 
 

O segmento transcrito acima refere-se, implicitamente, 

 a) à presença de uma imprensa livre, atraente para seus 

leitores. 

 b) aos comentários críticos publicados nos jornais da 

época. 

 c) ao poder de divulgação de fatos recentes conferido 

aos jornais. 

 d) ao desenvolvimento industrial que possibilitava avanços 

nessa época. 

 e) aos recursos financeiros dos jornalistas no início do 

século XX. 

  

Questão 169: FCC - EST (BB)/BB/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo, escrito em 

1777. 

  

Do roubo 

 

Sendo de ordinário a gatunice, o furto e o roubo crimes 
de pobres, e como as leis foram feitas pelos ricos, não vos 
parece que todos os governos, que estão nas mãos dos 
ricos, devem começar por destruir a mendicidade, em vez 
de ficar à espreita da ocasião de entregá-la aos 
carrascos? 
 
Viu-se o enforcamento, em Lyon, cidade riquíssima, de 
uma moça de dezoito anos. Subtraíra dezoito toalhas de 
uma taberneira, sua patroa, que não lhe pagava salário. 
Qual é o efeito dessa lei desumana que põe assim na 
balança uma vida preciosa contra dezoito toalhas? O 
efeito é multiplicar os roubos. Pois qual será o patrão que 
ousará renunciar a todos os sentimentos de honra e 
piedade a ponto de entregar seu criado, culpado de erro 
tão pequeno, para que ele seja enforcado à sua porta? 
Quase todos se limitam a expulsá-lo; e ele vai roubar 
alhures, acabando muitas vezes por transformar-se em 
bandido assassino. E a lei o terá feito assim; ela é culpada 
de todos os seus crimes. 
 

(Voltaire. O preço da justiça. Trad. por Ivone Castilho 
Benedetti) 



 

 

 

O autor do texto, o filósofo Voltaire (1694-1778), 

questiona 

 a) a impropriedade de penalizar os crimes menores que 

não incidam sobre o conjunto da sociedade. 

 b) a facilidade com que os ricos subestimam os efeitos 

dos delitos cometidos pelos pobres. 

 c) a severidade excessiva de leis que, pesando contra os 

pobres, são contraproducentes e injustas do ponto de 

vista social. 

 d) as distorções do sistema judiciário da época, que 

previa penas brandas para crimes graves e rigorosas para 

os leves. 

 e) os efeitos nocivos da aplicação da pena de morte, que 

dissemina o ódio e o rancor entre as diferentes classes 

sociais.  

  

Questão 170: FCC - EST (BB)/BB/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

  

A morte das celebridades 

 

Quando morre uma dessas duvidosas celebridades que 
povoam os espaços da mídia, uma chusma de outras 
duvidosas celebridades é convidada a manifestar-se 
diante das câmeras. Os óculos escuros ocultam a lágrima 
inexistente. Esbanja-se criatividade: “É uma perda 
irreparável”, “O Brasil está mais pobre”, “Continuará vivo 
em nossos corações” etc. 
 
A morte de Chico Anysio (uma celebridade por mérito) 
teve uma repercussão singular: cada lembrança de colega, 
amigo ou fã, cada imagem recuperada na TV lembrava, em 
pleno velório, o riso aberto, que foi o sentido de sua vida e 
de seu trabalho. Ficava difícil se apoiar em algum chavão. 
As inúmeras personagens que ele criou iam aparecendo na 
tela, suas vozes eram ouvidas em seus bordões, 
verdadeiras e vivas, como sempre. Todas as 
personalidades morrem, mas há personagens que recusam 
o silêncio. É mentira, Terta? 

  
(Bonifácio Mourinho, inédito) 
 

Exploram-se no texto as seguintes oposições: 

 

I. celebração injustificável × celebração meritória. 

 

II. frases feitas e vazias × vivos bordões. 

 

III. profundo pesar da morte × alegria 

despropositada. 

 

IV. encenação pública da dor × silêncio do luto 

respeitoso. 

 

Atende ao enunciado APENAS o que consta em 

 a) I e II. 

 b) I e III. 

 c) II e III. 

 d) I e IV. 

 e) II e IV. 

  

Questão 171: CESPE - TA (ANCINE)/ANCINE/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O riso é tão universal como a seriedade; ele abarca a 

totalidade do universo, toda a sociedade, a história, a 

concepção de mundo. É uma verdade que se diz sobre o 

mundo, que se estende a todas as coisas e à qual nada 

escapa. É, de alguma maneira, o aspecto festivo do mundo 

inteiro, em todos os seus níveis, uma espécie de segunda 

revelação do mundo. 

 

Mikhail Bakhtin. A cultura popular na Idade Média e o 

Renascimento: o contexto de François Rabelais. São 
Paulo: Hucitec, 1987, p. 73 (com adaptações). 
 

No que se refere aos aspectos gramaticais e às ideias do 

texto acima, julgue os itens que se seguem. 

 

Infere-se das ideias do texto que seu autor considera o 

riso algo universal — por abranger todas as coisas e 

pessoas — e o aspecto festivo de todo o mundo. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 172: CESPE - TA (ANCINE)/ANCINE/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

Compreende-se que a festa, representando tal paroxismo 

de vida e rompendo de um modo tão violento com as 

pequenas preocupações da existência cotidiana, surja ao 

indivíduo como outro mundo, em que ele se sente 

amparado e transformado por forças que o ultrapassam. A 

sua atividade diária, colheita, caça, pesca, ou criação de 

gado, limita-se a preencher o seu tempo e a prover as suas 

necessidades imediatas. É certo que ele lhe dedica 

atenção, paciência, habilidade, mas, mais profundamente, 

vive na recordação de uma festa e na expectativa de 

outra, pois a festa figura para ele, para a sua memória e 

para o seu desejo o tempo das emoções intensas e da 

metamorfose do seu ser. 

  
Roger Caillois. O homem e o sagrado. Lisboa: Edições 70, 
1988, p. 96-7 (com adaptações). 
 

Acerca das ideias, dos sentidos e de aspectos gramaticais 

do texto, julgue o próximo item. 

 

De acordo com o autor do texto, o ser humano está tão 

absorto na execução de suas atividades diárias que não 

lhe sobra tempo para o ócio, o lazer, a festa. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 173: CESPE - TRACA (ANCINE)/ANCINE/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  



 

 

No dia da primeira exibição pública de cinema — 28 de 

dezembro de 1895, em Paris —, um homem de teatro que 

trabalhava com mágicas, Georges Mélies, foi falar com 

Lumière, um dos inventores do cinema; queria adquirir um 

aparelho, e Lumière desencorajou-o, dizendo-lhe que o 

cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo, 

era um instrumento científico para reproduzir o 

movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que 

o público, no início, se divertisse com ele, seria uma 

novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. 

 

Naquele 28 de dezembro, o que apareceu na tela do Grand 

Café? Uns filmes curtinhos, filmados com a câmara 

parada, em preto e branco e sem som. Um em especial 

emocionou o público: a vista de um trem chegando à 

estação, filmada de tal forma que a locomotiva vinha de 

longe e enchia a tela, como se fosse projetar-se sobre a 

plateia. 

 

 

A novidade não consistia em ver na tela um trem em 

movimento. Todos os espectadores sabiam que não havia 

nenhum trem verdadeiro na tela, logo não havia por que 

assustar-se. A imagem na tela era em preto e branco e 

não fazia ruídos; portanto, não podia haver dúvida, não se 

tratava de um trem de verdade. Só podia ser uma ilusão. 

A novidade residia aí: na ilusão. 

  
Jean Claude Bernadet. O que é cinema? Internet: 
<http://pt.scribd.com> (com adaptações). 
 

Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto 

acima, julgue o item a seguir. 

 

Depreende-se das informações do texto que os inventores 

do cinema, ao projetarem o cinematógrafo, acreditavam 

que esse instrumento não só criaria uma maneira de 

contar histórias para multidões como também se 

consolidaria, como elemento da cultura de massa. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 174: CESPE - AJ STJ/STJ/Apoio 

Especializado/Biblioteconomia/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

Fundada por Ptolomeu Filadelfo, no início do século III 

a.C., a biblioteca de Alexandria representa uma epígrafe 

perfeita para a discussão sobre a materialidade da 

comunicação. As escavações para a localização da 

biblioteca, sem dúvida um dos maiores tesouros da 

Antiguidade, atraíram inúmeras gerações de arqueólogos. 

Inutilmente. Tratava-se então de uma biblioteca 

imaginária, cujos livros talvez nunca tivessem existido? 

Persistiam, contudo, numerosas fontes clássicas que 

descreviam o lugar em que se encontravam centenas de 

milhares de rolos. E eis a solução do enigma. O acervo da 

biblioteca de Alexandria era composto por rolos e não por 

livros — pressuposição por certo ingênua, ou seja, 

atribuição anacrônica de nossa materialidade para épocas 

diversas. Em vez de um conjunto de salas com estantes 

dispostas paralelamente e enfeixadas em um edifício 

próprio, a biblioteca de Alexandria consistia em uma série 

infinita de estantes escavadas nas paredes da tumba de 

Ramsés. Ora, mas não era essa a melhor forma de 

colecionar rolos, preservando-os contra as intempéries? 

Os arqueólogos que passaram anos sem encontrar a 

biblioteca de Alexandria sempre a tiveram diante dos 

olhos, mesmo ao alcance das mãos. No entanto, jamais 

poderiam localizá-la, já que não levaram em consideração a 

materialidade dos meios de comunicação dominante na 

época: eles, na verdade, procuravam uma biblioteca 

estruturada para colecionar livros e não rolos. Quantas 

bibliotecas de Alexandria permanecem ignoradas devido à 

negligência com a materialidade dos meios de 

comunicação? 

 

O conceito de materialidade da comunicação supõe a 

reconstrução da materialidade específica mediante a qual 

os valores de uma cultura são, de um lado, produzidos e, 

de outro, transmitidos. Tal materialidade envolve tanto o 

meio de comunicação quanto as instituições responsáveis 

pela reprodução da cultura e, em um sentido amplo, inclui 

as relações entre meio de comunicação, instituições e 

hábitos mentais de uma época determinada. Vejamos: para 

o entendimento de uma forma particular de comunicação 

— por exemplo, o teatro na Grécia clássica ou na 

Inglaterra elizabetana; o romance nos séculos XVIII e 

XIX; o cinema e a televisão no século XX; o computador 

em nossos dias —, o estudioso deve reconstruir tanto as 

condições históricas quanto a materialidade do meio de 

comunicação. Assim, no teatro, a voz e o corpo do ator 

constituem uma materialidade muito diferente da que 

será criada pelo advento e difusão da imprensa, pois os 

tipos impressos tendem, ao contrário, a excluir o corpo do 

circuito comunicativo. Já os meios audiovisuais e 

informáticos promovem um certo retorno do corpo, mas 

sob o signo da virtualidade. Compreender, portanto, como 

tais materialidades influem na elaboração do ato 

comunicativo é fundamental para se entender como 

chegam a interferir na própria ordenação da sociedade. 

 

João C. de C. Rocha. A matéria da materialidade: como 

localizar a biblioteca de Alexandria? In: João C. de C. 

Rocha (Org.). Interseções: a materialidade da 

comunicação. Rio de Janeiro: Imago; EDUERJ, 1998, p. 12, 
14-15 (com adaptações). 
 

Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto, 

julgue o item a seguir. 

 

Infere-se do texto que a descoberta arqueológica da 

tumba de Ramsés precede as investigações de arqueólogos 

acerca da biblioteca de Alexandria. 

 Certo  

 Errado  

  



 

 

Questão 175: CESPE - AJ STJ/STJ/Apoio 

Especializado/Biblioteconomia/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

Fundada por Ptolomeu Filadelfo, no início do século III 

a.C., a biblioteca de Alexandria representa uma epígrafe 

perfeita para a discussão sobre a materialidade da 

comunicação. As escavações para a localização da 

biblioteca, sem dúvida um dos maiores tesouros da 

Antiguidade, atraíram inúmeras gerações de arqueólogos. 

Inutilmente. Tratava-se então de uma biblioteca 

imaginária, cujos livros talvez nunca tivessem existido? 

Persistiam, contudo, numerosas fontes clássicas que 

descreviam o lugar em que se encontravam centenas de 

milhares de rolos. E eis a solução do enigma. O acervo da 

biblioteca de Alexandria era composto por rolos e não por 

livros — pressuposição por certo ingênua, ou seja, 

atribuição anacrônica de nossa materialidade para épocas 

diversas. Em vez de um conjunto de salas com estantes 

dispostas paralelamente e enfeixadas em um edifício 

próprio, a biblioteca de Alexandria consistia em uma série 

infinita de estantes escavadas nas paredes da tumba de 

Ramsés. Ora, mas não era essa a melhor forma de 

colecionar rolos, preservando-os contra as intempéries? 

Os arqueólogos que passaram anos sem encontrar a 

biblioteca de Alexandria sempre a tiveram diante dos 

olhos, mesmo ao alcance das mãos. No entanto, jamais 

poderiam localizá-la, já que não levaram em consideração a 

materialidade dos meios de comunicação dominante na 

época: eles, na verdade, procuravam uma biblioteca 

estruturada para colecionar livros e não rolos. Quantas 

bibliotecas de Alexandria permanecem ignoradas devido à 

negligência com a materialidade dos meios de 

comunicação? 

 

O conceito de materialidade da comunicação supõe a 

reconstrução da materialidade específica mediante a qual 

os valores de uma cultura são, de um lado, produzidos e, 

de outro, transmitidos. Tal materialidade envolve tanto o 

meio de comunicação quanto as instituições responsáveis 

pela reprodução da cultura e, em um sentido amplo, inclui 

as relações entre meio de comunicação, instituições e 

hábitos mentais de uma época determinada. Vejamos: para 

o entendimento de uma forma particular de comunicação 

— por exemplo, o teatro na Grécia clássica ou na 

Inglaterra elizabetana; o romance nos séculos XVIII e 

XIX; o cinema e a televisão no século XX; o computador 

em nossos dias —, o estudioso deve reconstruir tanto as 

condições históricas quanto a materialidade do meio de 

comunicação. Assim, no teatro, a voz e o corpo do ator 

constituem uma materialidade muito diferente da que 

será criada pelo advento e difusão da imprensa, pois os 

tipos impressos tendem, ao contrário, a excluir o corpo do 

circuito comunicativo. Já os meios audiovisuais e 

informáticos promovem um certo retorno do corpo, mas 

sob o signo da virtualidade. Compreender, portanto, como 

tais materialidades influem na elaboração do ato 

comunicativo é fundamental para se entender como 

chegam a interferir na própria ordenação da sociedade. 

 

João C. de C. Rocha. A matéria da materialidade: como 

localizar a biblioteca de Alexandria? In: João C. de C. 

Rocha (Org.). Interseções: a materialidade da 

comunicação. Rio de Janeiro: Imago; EDUERJ, 1998, p. 12, 
14-15 (com adaptações). 
 

Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto, 

julgue o item a seguir. 

 

Depreende-se do texto que a pesquisa arqueológica deve 

prescindir de fontes documentais e concentrar-se na 

avaliação de achados materiais. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 176: CESPE - AJ STJ/STJ/Apoio 

Especializado/Biblioteconomia/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto para o item 

 

Fundada por Ptolomeu Filadelfo, no início do século III 

a.C., a biblioteca de Alexandria representa uma epígrafe 

perfeita para a discussão sobre a materialidade da 

comunicação. As escavações para a localização da 

biblioteca, sem dúvida um dos maiores tesouros da 

Antiguidade, atraíram inúmeras gerações de arqueólogos. 

Inutilmente. Tratava-se então de uma biblioteca 

imaginária, cujos livros talvez nunca tivessem existido? 

Persistiam, contudo, numerosas fontes clássicas que 

descreviam o lugar em que se encontravam centenas de 

milhares de rolos. E eis a solução do enigma. O acervo da 

biblioteca de Alexandria era composto por rolos e não por 

livros — pressuposição por certo ingênua, ou seja, 

atribuição anacrônica de nossa materialidade para épocas 

diversas. Em vez de um conjunto de salas com estantes 

dispostas paralelamente e enfeixadas em um edifício 

próprio, a biblioteca de Alexandria consistia em uma série 

infinita de estantes escavadas nas paredes da tumba de 

Ramsés. Ora, mas não era essa a melhor forma de 

colecionar rolos, preservando-os contra as intempéries? 

Os arqueólogos que passaram anos sem encontrar a 

biblioteca de Alexandria sempre a tiveram diante dos 

olhos, mesmo ao alcance das mãos. No entanto, jamais 

poderiam localizá-la, já que não levaram em consideração a 

materialidade dos meios de comunicação dominante na 

época: eles, na verdade, procuravam uma biblioteca 

estruturada para colecionar livros e não rolos. Quantas 

bibliotecas de Alexandria permanecem ignoradas devido à 

negligência com a materialidade dos meios de 

comunicação? 

 

O conceito de materialidade da comunicação supõe a 

reconstrução da materialidade específica mediante a qual 

os valores de uma cultura são, de um lado, produzidos e, 

de outro, transmitidos. Tal materialidade envolve tanto o 

meio de comunicação quanto as instituições responsáveis 

pela reprodução da cultura e, em um sentido amplo, inclui 



 

 

as relações entre meio de comunicação, instituições e 

hábitos mentais de uma época determinada. Vejamos: para 

o entendimento de uma forma particular de comunicação 

— por exemplo, o teatro na Grécia clássica ou na 

Inglaterra elizabetana; o romance nos séculos XVIII e 

XIX; o cinema e a televisão no século XX; o computador 

em nossos dias —, o estudioso deve reconstruir tanto as 

condições históricas quanto a materialidade do meio de 

comunicação. Assim, no teatro, a voz e o corpo do ator 

constituem uma materialidade muito diferente da que 

será criada pelo advento e difusão da imprensa, pois os 

tipos impressos tendem, ao contrário, a excluir o corpo do 

circuito comunicativo. Já os meios audiovisuais e 

informáticos promovem um certo retorno do corpo, mas 

sob o signo da virtualidade. Compreender, portanto, como 

tais materialidades influem na elaboração do ato 

comunicativo é fundamental para se entender como 

chegam a interferir na própria ordenação da sociedade. 

 

João C. de C. Rocha. A matéria da materialidade: como 

localizar a biblioteca de Alexandria? In: João C. de C. 

Rocha (Org.). Interseções: a materialidade da 

comunicação. Rio de Janeiro: Imago; EDUERJ, 1998, p. 12, 
14-15 (com adaptações). 
 

Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto, 

julgue o item a seguir. 

 

De acordo com o texto, após muitos anos de pesquisa 

frustrada, baseada em pressupostos culturais 

equivocados, os arqueólogos encontraram as ruínas da 

biblioteca de Alexandria e os rolos que constituíam seu 

acervo. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 177: 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 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) 
 

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 178: 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 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. 

 

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 179: 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 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 180: 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 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) 
 

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 181: FCC - AJ TRT6/TRT 

6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

  

Economia religiosa 

 

Concordo plenamente com Dom Tarcísio Scaramussa, da 
CNBB, quando ele afirma que não faz sentido nem obrigar 
uma pessoa a rezar nem proibi-la de fazê-lo. A declaração 
do prelado vem como crítica à professora de uma escola 
pública de Minas Gerais que hostilizou um aluno ateu que 
se recusara a rezar o pai-nosso em sua aula. 
 
É uma boa ocasião para discutir o ensino religioso na rede 
pública, do qual a CNBB é entusiasta. Como ateu, não 
abraço nenhuma religião, mas, como liberal, não pretendo 
que todos pensem do mesmo modo. Admitamos, para 
efeitos de argumentação, que seja do interesse do Estado 
que os jovens sejam desde cedo expostos ao ensino 
religioso. Deve-se então perguntar se essa é uma tarefa 
que cabe à escola pública ou se as próprias organizações 
são capazes de supri-la, com seus programas de 
catequese, escolas dominicais etc. 
 
A minha impressão é a de que não faltam oportunidades 
para conhecer as mais diversas mensagens religiosas, 
onipresentes em rádios, TVs e também nas ruas. Na 
cidade de São Paulo, por exemplo, existem mais templos 
(algo em torno de 4.000) do que escolas públicas (cerca de 
1.700). Creio que aqui vale a regra econômica, segundo a 
qual o Estado deve ficar fora das atividades de que o 
setor privado já dá conta. 
 
Outro ponto importante é o dos custos. Não me parece 
que faça muito sentido gastar recursos com professores 
de religião, quando faltam os de matemática, português 
etc. Ao contrário do que se dá com a religião, é difícil 
aprender física na esquina. 
 
Até 1997, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
acertadamente estabelecia que o ensino religioso nas 
escolas oficiais não poderia representar ônus para os 
cofres públicos. A bancada religiosa emendou a lei para 
empurrar essa conta para o Estado. Não deixa de ser um 
caso de esmola com o chapéu alheio. 
  
(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, 06/04/2012) 
 

No que diz respeito ao ensino religioso na escola pública, o 

autor mantém-se 

 a) esquivo, pois arrola tanto argumentos que defendem a 

obrigatoriedade como o caráter facultativo da 

implementação desse ensino. 

 b) intransigente, uma vez que enumera uma série de 

razões morais para que se proíba o Estado de legislar 

sobre quaisquer matérias religiosas. 

 c) pragmático, já que na base de sua argumentação contra 

o ensino religioso na escola pública estão razões de ordem 

jurídica e econômica. 

 d) intolerante, dado que deixa de reconhecer, como ateu 



 

 

declarado, o direito que têm as pessoas de decidir sobre 

essa matéria. 

 e) prudente, pois evita pronunciar-se a favor da 

obrigatoriedade desse ensino, lembrando que ele já vem 

sendo ministrado por muitas entidades. 

  

Questão 182: FCC - AJ TRT6/TRT 

6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

  

Economia religiosa 

 

Concordo plenamente com Dom Tarcísio Scaramussa, da 
CNBB, quando ele afirma que não faz sentido nem obrigar 
uma pessoa a rezar nem proibi-la de fazê-lo. A declaração 
do prelado vem como crítica à professora de uma escola 
pública de Minas Gerais que hostilizou um aluno ateu que 
se recusara a rezar o pai-nosso em sua aula. 
 
É uma boa ocasião para discutir o ensino religioso na rede 
pública, do qual a CNBB é entusiasta. Como ateu, não 
abraço nenhuma religião, mas, como liberal, não pretendo 
que todos pensem do mesmo modo. Admitamos, para 
efeitos de argumentação, que seja do interesse do Estado 
que os jovens sejam desde cedo expostos ao ensino 
religioso. Deve-se então perguntar se essa é uma tarefa 
que cabe à escola pública ou se as próprias organizações 
são capazes de supri-la, com seus programas de 
catequese, escolas dominicais etc. 
 
A minha impressão é a de que não faltam oportunidades 
para conhecer as mais diversas mensagens religiosas, 
onipresentes em rádios, TVs e também nas ruas. Na 
cidade de São Paulo, por exemplo, existem mais templos 
(algo em torno de 4.000) do que escolas públicas (cerca de 
1.700). Creio que aqui vale a regra econômica, segundo a 
qual o Estado deve ficar fora das atividades de que o 
setor privado já dá conta. 
 
Outro ponto importante é o dos custos. Não me parece 
que faça muito sentido gastar recursos com professores 
de religião, quando faltam os de matemática, português 
etc. Ao contrário do que se dá com a religião, é difícil 
aprender física na esquina. 
 
Até 1997, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
acertadamente estabelecia que o ensino religioso nas 
escolas oficiais não poderia representar ônus para os 
cofres públicos. A bancada religiosa emendou a lei para 
empurrar essa conta para o Estado. Não deixa de ser um 
caso de esmola com o chapéu alheio. 
  
(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, 06/04/2012) 
 

Atente para estas afirmações: 

 

I. Ao se declarar um cidadão ao mesmo tempo ateu 

e liberal, o autor enaltece essa sua dupla condição 

pessoal valendo-se do exemplo da própria CNBB. 

 

II. A falta de oportunidade para se acessarem 

mensagens religiosas poderia ser suprida, segundo 

o autor, pela criação de redes de comunicação 

voltadas para esse fim. 

 

III. Nos dois últimos parágrafos, o autor mostra 

não reconhecer nem legitimidade nem prioridade 

para a implementação do ensino religioso na escola 

pública. 

 

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

 a) I, II e III. 

 b) I e II, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) I e III, apenas. 

 e) III, apenas. 

  

Questão 183: FCC - AJ TRT6/TRT 

6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 

  

Economia religiosa 

 

Concordo plenamente com Dom Tarcísio Scaramussa, da 
CNBB, quando ele afirma que não faz sentido nem obrigar 
uma pessoa a rezar nem proibi-la de fazê-lo. A declaração 
do prelado vem como crítica à professora de uma escola 
pública de Minas Gerais que hostilizou um aluno ateu que 
se recusara a rezar o pai-nosso em sua aula. 
 
É uma boa ocasião para discutir o ensino religioso na rede 
pública, do qual a CNBB é entusiasta. Como ateu, não 
abraço nenhuma religião, mas, como liberal, não pretendo 
que todos pensem do mesmo modo. Admitamos, para 
efeitos de argumentação, que seja do interesse do Estado 
que os jovens sejam desde cedo expostos ao ensino 
religioso. Deve-se então perguntar se essa é uma tarefa 
que cabe à escola pública ou se as próprias organizações 
são capazes de supri-la, com seus programas de 
catequese, escolas dominicais etc. 
 
A minha impressão é a de que não faltam oportunidades 
para conhecer as mais diversas mensagens religiosas, 
onipresentes em rádios, TVs e também nas ruas. Na 
cidade de São Paulo, por exemplo, existem mais templos 
(algo em torno de 4.000) do que escolas públicas (cerca de 
1.700). Creio que aqui vale a regra econômica, segundo a 
qual o Estado deve ficar fora das atividades de que o 
setor privado já dá conta. 
 
Outro ponto importante é o dos custos. Não me parece 
que faça muito sentido gastar recursos com professores 
de religião, quando faltam os de matemática, português 
etc. Ao contrário do que se dá com a religião, é difícil 
aprender física na esquina. 
 



 

 

Até 1997, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
acertadamente estabelecia que o ensino religioso nas 
escolas oficiais não poderia representar ônus para os 
cofres públicos. A bancada religiosa emendou a lei para 
empurrar essa conta para o Estado. Não deixa de ser um 
caso de esmola com o chapéu alheio. 
  
(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, 06/04/2012) 
 

Pode-se inferir, com base numa afirmação do texto, que 

 a) o ensino religioso demanda profissionais altamente 

qualificados, que o Estado não teria como contratar. 

 b) a bancada religiosa, tal como qualificada no último 

parágrafo, partilha do mesmo radicalismo de Dom Tarcísio 

Scaramussa. 

 c) as instituições públicas de ensino devem complementar 

o que já fazem os templos, a exemplo do que ocorre na 

cidade de São Paulo. 

 d) o aprendizado de uma religião não requer instrução tão 

especializada como a que exigem as ciências exatas. 

 e) os membros da bancada religiosa, sobretudo os 

liberais, buscam favorecer o setor privado na 

implementação do ensino religioso. 

  

Questão 184: CESPE - AA (PRF)/PRF/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O novo regime automotivo anunciado pelo governo federal 

incorpora algumas boas práticas de política industrial, 

como o incentivo à inovação, à eficiência energética e ao 

fortalecimento da cadeia de produção local — mas com a 

clara intenção de não privilegiar acintosamente a indústria 

nacional, para evitar questionamentos na Organização 

Mundial do Comércio. 

 

A nova política condiciona a isenção da alíquota adicional 

de 30% no imposto sobre produtos industrializados a 

contrapartidas mensuráveis das empresas. Para obter 

benefícios maiores, será obrigatório cumprir metas 

múltiplas. Exige-se, por exemplo, investimento crescente 

em pesquisa e desenvolvimento, até atingir 0,5% da 

receita líquida entre 2015 e 2017, além de 1% para 

engenharia, tecnologia industrial básica e capacitação de 

fornecedores. 

 

Não se fala mais em percentual mínimo de conteúdo 

nacional, mas as montadoras terão de realizar no Brasil ao 

menos seis de doze etapas fabris já em 2013. Outro 

requisito fundamental é a economia de combustível, com o 

objetivo de alinhar a produção às exigências de  países 

líderes, como os da Europa. A marca de 17,3 km/L para os 

automóveis novos — uma redução de 12% do consumo atual 

— precisará ser atingida até 2017. 
Editorial, Folha de S. Paulo, 5/10/2012 (com 
adaptações). 
 

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto 

acima, julgue o item que se segue. 

 

Depreende-se das informações do texto que os países da 

Europa dispensam os fabricantes de veículos do 

cumprimento de metas de economia de combustível. 

 Certo  

 Errado  

  

Questão 185: FCC - TJ TRF2/TRF 

2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto abaixo. 

 

O planeta discute, e não é de hoje, o fim da Idade do 
Petróleo. Como define o ex-ministro Delfim Netto, a 
Idade da Pedra não acabou por falta de pedras, mas pelo 
fato de outras tecnologias mais eficientes terem sido 
inventadas. Não há dúvida de que o estilo de vida e o modo 
de produção impulsionados pelo uso do petróleo são os 
principais responsáveis pela degradação do planeta. O que 
não se sabe, porém, é como e em que ritmo faremos a 
transição para uma nova etapa. E se seremos capazes de 
realizá-la a tempo de reverter ou ao menos estancar os 
problemas que ameaçam a nossa própria existência. 
 
O consumo mundial de petróleo não dá sinal de trégua: 
cresceu quase 30% entre 1990 e 2008, de 67 milhões 
para 86 milhões de barris por dia. No mesmo período, a 
demanda de petróleo na Índia mais do que dobrou e a da 
China triplicou. O ritmo de crescimento deve se repetir 
em 2011. 
 
Ao mesmo tempo, a escalada nas cotações internacionais 
tende a aumentar a pressão sobre os custos dos 
alimentos, dos produtos de limpeza doméstica, de higiene 
pessoal e de energia para indústrias. Um aumento elevado 
no preço do óleo reflete-se no custo da matéria-prima e 
dos insumos, o que significa um impacto no valor de 
embalagens plásticas, fertilizantes, combustíveis para 
colheita e para transporte da safra agrícola. 
 
No século XXI, com o aumento da temperatura global, de 
dois graus em relação aos níveis pré-industriais, o tema 
das mudanças climáticas pressiona os esforços mundiais 
para reduzir a queima de combustíveis. Mas o homem 
moderno estaria preparado para abrir mão de seu 
conforto? 

 

(Darlene Menconi. Carta Verde. CartaCapital, 27 de abril 
de 2011, p. 45-46, com adaptações) 
 

Fica evidente no texto, principalmente, 

 a) a independência dos países ricos em relação ao 

petróleo, embora seu uso esteja aumentando, 

especialmente nos países em desenvolvimento. 

 b) a escalada de aumentos nos preços de alimentos, que 

dificilmente poderá ser revertida, dificultando o 

atendimento às populações mais pobres do planeta. 

 c) o dilema entre redução do uso do petróleo, para 

garantir a sustentabilidade do planeta, e a necessidade de 

encontrar alternativas de substituição dessa matéria-

prima. 



 

 

 d) o avanço tecnológico que permite encontrar 

alternativas para o uso de derivados de petróleo em várias 

partes do mundo. 

 e) a constatação de que o petróleo é insubstituível nas 

condições atuais de vida e cabe à humanidade reconhecer 

sua impotência em proteger o meio ambiente. 

  

Questão 186: FCC - TJ TRF2/TRF 

2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto abaixo. 

 

O planeta discute, e não é de hoje, o fim da Idade do 
Petróleo. Como define o ex-ministro Delfim Netto, a 
Idade da Pedra não acabou por falta de pedras, mas pelo 
fato de outras tecnologias mais eficientes terem sido 
inventadas. Não há dúvida de que o estilo de vida e o modo 
de produção impulsionados pelo uso do petróleo são os 
principais responsáveis pela degradação do planeta. O que 
não se sabe, porém, é como e em que ritmo faremos a 
transição para uma nova etapa. E se seremos capazes de 
realizá-la a tempo de reverter ou ao menos estancar os 
problemas que ameaçam a nossa própria existência. 
 
O consumo mundial de petróleo não dá sinal de trégua: 
cresceu quase 30% entre 1990 e 2008, de 67 milhões 
para 86 milhões de barris por dia. No mesmo período, a 
demanda de petróleo na Índia mais do que dobrou e a da 
China triplicou. O ritmo de crescimento deve se repetir 
em 2011. 
 
Ao mesmo tempo, a escalada nas cotações internacionais 
tende a aumentar a pressão sobre os custos dos 
alimentos, dos produtos de limpeza doméstica, de higiene 
pessoal e de energia para indústrias. Um aumento elevado 
no preço do óleo reflete-se no custo da matéria-prima e 
dos insumos, o que significa um impacto no valor de 
embalagens plásticas, fertilizantes, combustíveis para 
colheita e para transporte da safra agrícola. 
 
No século XXI, com o aumento da temperatura global, de 
dois graus em relação aos níveis pré-industriais, o tema 
das mudanças climáticas pressiona os esforços mundiais 
para reduzir a queima de combustíveis. Mas o homem 
moderno estaria preparado para abrir mão de seu 
conforto? 

 

(Darlene Menconi. Carta Verde. CartaCapital, 27 de abril 
de 2011, p. 45-46, com adaptações) 
 

É correto perceber no 3o parágrafo que 

 a) o aumento de preços dos produtos agrícolas, sob 

pressão no mercado mundial, mostra pequena relação com 

aqueles que valorizam a matéria-prima para a indústria. 

 b) o preço dos combustíveis, mesmo considerando o 

impacto sobre a produção agrícola, ainda se mantém 

dentro dos limites estabelecidos no mercado 

internacional. 

 c) a atividade econômica mundial tem como base a 

comercialização de produtos agrícolas, pouco submetidos 

às variações bruscas de preços. 

 d) a atividade industrial, especialmente no que diz 

respeito a produtos de limpeza e de higiene, tem 

conseguido evitar as fortes altas de preços. 

 e) os aumentos em cascata se relacionam com a elevação 

dos preços do petróleo, que se refletem em toda a 

atividade econômica, especialmente na produção agrícola. 

  

Questão 187: FCC - TJ TRF2/TRF 

2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto abaixo. 

 

O planeta discute, e não é de hoje, o fim da Idade do 
Petróleo. Como define o ex-ministro Delfim Netto, a 
Idade da Pedra não acabou por falta de pedras, mas pelo 
fato de outras tecnologias mais eficientes terem sido 
inventadas. Não há dúvida de que o estilo de vida e o modo 
de produção impulsionados pelo uso do petróleo são os 
principais responsáveis pela degradação do planeta. O que 
não se sabe, porém, é como e em que ritmo faremos a 
transição para uma nova etapa. E se seremos capazes de 
realizá-la a tempo de reverter ou ao menos estancar os 
problemas que ameaçam a nossa própria existência. 
 
O consumo mundial de petróleo não dá sinal de trégua: 
cresceu quase 30% entre 1990 e 2008, de 67 milhões 
para 86 milhões de barris por dia. No mesmo período, a 
demanda de petróleo na Índia mais do que dobrou e a da 
China triplicou. O ritmo de crescimento deve se repetir 
em 2011. 
 
Ao mesmo tempo, a escalada nas cotações internacionais 
tende a aumentar a pressão sobre os custos dos 
alimentos, dos produtos de limpeza doméstica, de higiene 
pessoal e de energia para indústrias. Um aumento elevado 
no preço do óleo reflete-se no custo da matéria-prima e 
dos insumos, o que significa um impacto no valor de 
embalagens plásticas, fertilizantes, combustíveis para 
colheita e para transporte da safra agrícola. 
 
No século XXI, com o aumento da temperatura global, de 
dois graus em relação aos níveis pré-industriais, o tema 
das mudanças climáticas pressiona os esforços mundiais 
para reduzir a queima de combustíveis. Mas o homem 
moderno estaria preparado para abrir mão de seu 
conforto? 

 

(Darlene Menconi. Carta Verde. CartaCapital, 27 de abril 
de 2011, p. 45-46, com adaptações) 
 

O consumo mundial de pétroleo não dá sinal de trégua: 
cresceu quase 30% entre 1990 e 2008, de 67 milhões 

para 86 milhões de barris por dia. (2o parágrafo) 

 

A afirmativa introduzida pelos dois-pontos deve ser 



 

 

entendida como 

 a) observação que vem comprovar a importância do 

petróleo no desenvolvimento econômico de alguns países, 

citados em seguida. 

 b) comentário pessoal que tem por objetivo contestar a 

opinião de um ex-ministro, transcrita no 1o parágrafo. 

 c) dado estatístico que traz informação já apresentada 

antes e sem maior relevância, desnecessária no contexto. 

 d) argumento que sustenta a percepção de que é 

necessário reduzir a queima de combustíveis, em defesa 

do ambiente. 

 e) exemplo que demonstra objetivamente a extensão dos 

níveis de degradação do planeta, em razão do consumo de 

petróleo. 

  

Questão 188: FCC - TJ TRF2/TRF 

2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto abaixo. 

 

Quantas janelas você abre no computador enquanto checa 
seus e-mails e atualizações de amigos em redes sociais 
pelo celular? Você consegue cozinhar, conversar ao 
telefone e pôr o bebê para dormir com igual competência? 
Cuidado. O bombardeio de informações e a quantidade de 
tarefas a serem executadas ao mesmo tempo podem 
comprometer sua capacidade de concentração e, no final 
das contas, você acabará não fazendo nada direito. Ter 
um perfil multitarefeiro, associado à "geração Y" − jovens 
nascidos nos anos 80 − pode também ser sinônimo de falta 
de atenção e de trabalho mal feito, o que afeta a 
empregabilidade. 
 
Com a demanda de informação nos dias de hoje, em que 
um incidente em qualquer canto pode repercutir em vários 
países ao redor do mundo, o tempo de concentração 
diminuiu. Do ponto de vista dos departamentos de 
recursos humanos, esse pouco tempo de concentração 
pode ser um problema para a geração Y nas empresas, 
principalmente porque as organizações precisam da 
dedicação de tempos longos a reuniões extensas. 
 
A aposta em trabalhadores multitarefeiros está voltada 
para a quantidade de informações que alguém pode 
absorver frente às diversas fontes e dados eletrônicos 
disponíveis hoje. No entanto, as pesquisas mostram que 
aqueles que mantêm foco em mais de uma atividade ao 
mesmo tempo são uma raridade. O que se tem hoje são 
pessoas que, devido ao meio em que estão inseridas, se 
tornaram "multitarefeiras crônicas", mas não conseguem 
ser boas nos atributos relacionados ao multitarefismo: 
prestar atenção somente ao conteúdo relevante, 
armazená-lo na memória e alternar o foco nas tarefas. 
 
Um pesquisador alerta, no entanto, que as pessoas, de 
modo geral, já sentem estresse e vários problemas 
emocionais relacionados à correria da multitarefa. Pouco 
tempo de descanso, cabeça atolada de problemas e 

impossibilidade de concentração por mais de 20 minutos 
em uma leitura, por exemplo, são características 
marcantes das mentes altamente atarefadas. "A 
sociedade, normalmente, comete um terrível engano ao 
encorajar as pessoas a realizarem multitarefas", diz. 
  
(Maíra Lie Chao. Planeta, São Paulo, Editora Três, julho de 
2011, p. 42-46, com adaptações) 
 

Com as questões apresentadas no início do texto, a autora 

 a) esboça o perfil ideal do trabalhador em uma empresa 

dinâmica e voltada para as necessidades do mercado atual. 

 b) busca despertar a atenção do leitor, pois elas 

antecipam a ideia que será o núcleo do desenvolvimento 

posterior. 

 c) deixa em suspenso uma resposta suficiente para 

esclarecer o assunto que será exposto em seguida. 

 d) coloca em discussão elementos contraditórios, em que 

fica evidente um certo comprometimento da clareza. 

 e) assinala a ausência de parâmetros na avaliação do 

desempenho de trabalhadores, em razão dos avanços 

tecnológicos. 

  

Questão 189: FCC - TJ TRF2/TRF 

2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Atenção: A questão baseia-se no texto abaixo. 

 

Quantas janelas você abre no computador enquanto checa 
seus e-mails e atualizações de amigos em redes sociais 
pelo celular? Você consegue cozinhar, conversar ao 
telefone e pôr o bebê para dormir com igual competência? 
Cuidado. O bombardeio de informações e a quantidade de 
tarefas a serem executadas ao mesmo tempo podem 
comprometer sua capacidade de concentração e, no final 
das contas, você acabará não fazendo nada direito. Ter 
um perfil multitarefeiro, associado à "geração Y" − jovens 
nascidos nos anos 80 − pode também ser sinônimo de falta 
de atenção e de trabalho mal feito, o que afeta a 
empregabilidade. 
 
Com a demanda de informação nos dias de hoje, em que 
um incidente em qualquer canto pode repercutir em vários 
países ao redor do mundo, o tempo de concentração 
diminuiu. Do ponto de vista dos departamentos de 
recursos humanos, esse pouco tempo de concentração 
pode ser um problema para a geração Y nas empresas, 
principalmente porque as organizações precisam da 
dedicação de tempos longos a reuniões extensas. 
 
A aposta em trabalhadores multitarefeiros está voltada 
para a quantidade de informações que alguém pode 
absorver frente às diversas fontes e dados eletrônicos 
disponíveis hoje. No entanto, as pesquisas mostram que 
aqueles que mantêm foco em mais de uma atividade ao 
mesmo tempo são uma raridade. O que se tem hoje são 
pessoas que, devido ao meio em que estão inseridas, se 
tornaram "multitarefeiras crônicas", mas não conseguem 
ser boas nos atributos relacionados ao multitarefismo: 



 

 

prestar atenção somente ao conteúdo relevante, 
armazená-lo na memória e alternar o foco nas tarefas. 
 
Um pesquisador alerta, no entanto, que as pessoas, de 
modo geral, já sentem estresse e vários problemas 
emocionais relacionados à correria da multitarefa. Pouco 
tempo de descanso, cabeça atolada de problemas e 
impossibilidade de concentração por mais de 20 minutos 
em uma leitura, por exemplo, são características 
marcantes das mentes altamente atarefadas. "A 
sociedade, normalmente, comete um terrível engano ao 
encorajar as pessoas a realizarem multitarefas", diz. 
  
(Maíra Lie Chao. Planeta, São Paulo, Editora Três, julho de 
2011, p. 42-46, com adaptações) 
 

O texto se volta, principalmente, para 

 a) uma valorização da tecnologia, que permite a qualquer 

trabalhador acompanhar, com a mesma eficácia, 

acontecimentos simultâneos. 

 b) as diversas tarefas de que um trabalhador é incumbido 

em uma empresa moderna, às quais deverá dedicar todo 

seu tempo e sua atenção. 

 c) a existência de múltiplos objetivos nas empresas e a 

prioridade dada à contratação de trabalhadores capazes 

de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. 

 d) um trabalho baseado, quase exclusivamente, na 

assimilação de um volume cada vez maior de informações e 

sua aplicação prática nas empresas. 

 e) a ocorrência de múltiplas tarefas concomitantes, em 

oposição às dificuldades de concentração necessária para 

a realização adequada dessas tarefas. 

  

Questão 190: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

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

Paraty 

 

É do esquecimento que vem o tempo lento de Paraty. A 
vida vagarosa − quase sempre caminhando pela água −, o 
saber antigo, os barcos feitos ainda hoje pelas mãos de 
antepassados, os caminhos de pedra que repelem e 
desequilibram a pressa: tudo isso vem do esquecimento. 
Vem do dia em que Paraty foi deixada quieta no século 
XIX, sem razão de existir. 
 
Até ali, a cidade fervia de agitação. Estava na rota do 
café, e escoava o ouro no lombo do burro e nas costas do 
escravo. Um caminho de pedra cortava a floresta para 
conectar Paraty à sua época e ao centro do mundo. 
 
Mas, em 1855, a cidade inteira se aposentou. Com a 
estrada de ferro criada por D. Pedro II, Paraty foi 
lançada para fora das rotas econômicas. Ficou sossegada 
em seu canto, ao sabor de sua gente e das marés. E pelos 
próximos 119 anos, Paraty iria formar lentamente, sem se 
dar conta, seu maior patrimônio. 

 
Até que chegasse outro ciclo econômico, ávido por lugares 
onde todos os outros não houvessem tocado: o turismo. E 
assim, em 1974, o asfalto da BR-101 fez as pedras e a cal 
de Paraty virarem ouro novamente. A cidade volta a 
conviver com o presente, com outro Brasil, com outros 
países. É então que a preservação de Paraty, seu principal 
patrimônio e meio de vida, escapa à mão do destino. Não 
podemos contar com a sorte, como no passado. Agora, 
manter o que dá vida a Paraty é razão de muito trabalho. 
Daqui para frente, preservar é suor. 
 
Para isso existe a Associação Casa Azul, uma organização 
da sociedade civil de interesse público. Aqui, criamos 
projetos e atividades que mantenham o tecido urbano e 
social de Paraty em harmonia. Nesta casa, o tempo pulsa 
com cuidado, sem apagar as pegadas. 
 

(Texto institucional- Revista Piauí, n. 58, julho 2011) 
 

Paraty é apresentada, fundamentalmente, como uma 

cidade 

 a) cuja vocação turística se manifestou ao mesmo tempo 

em que foi beneficiada pelos ciclos econômicos do café e 

do ouro. 

 b) que se beneficiou de dois ciclos econômicos do ouro, 

muito embora espaçados entre si por mais de um século. 

 c) cuja história foi construída tanto pela participação em 

ciclos econômicos como pela longa inatividade que a 

preservou. 

 d) cujo atual interesse turístico deriva do fato de que foi 

convenientemente remodelada para documentar seu 

passado. 

 e) que sempre respondeu, com desenvoltura e sem solução 

de continuidade, às demandas econômicas de várias 

épocas. 

  

Questão 191: CESGRANRIO - TBN 

(CEF)/CEF/Administrativa/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Games: bons para a terceira idade 

  

Jogar games de computador pode fazer bem à saúde dos 

idosos. Foi o que concluiu uma pesquisa do laboratório 

Gains Through Gaming (Ganhos através de jogos, numa 

tradução livre), na Universidade da Carolina do Norte, nos 

EUA. 

  

Os cientistas do laboratório reuniram um grupo de 39 

pessoas entre 60 e 77 anos e testaram funções cognitivas 

de todos os integrantes, como percepção espacial, 

memória e capacidade de concentração. Uma parte dos 

idosos, então, levou para casa o RPG on-line “World of 

Warcraft”, um dos títulos mais populares do gênero no 

mundo, produzido pela Blizzard, e com 10,3 milhões de 

usuários na internet. Eles jogaram o game por 

aproximadamente 14 horas ao longo de duas semanas (em 

média, uma hora por dia). Outros idosos, escolhidos pelos 

pesquisadores para integrar o grupo de controle do 



 

 

estudo, foram para casa, mas não jogaram nenhum 

videogame. 

  

Na volta, os resultados foram surpreendentes. Os idosos 

que mergulharam no mundo das criaturas de “Warcraft” 

voltaram mais bem dispostos e apresentaram nítida 

melhora nas funções cognitivas, enquanto o grupo de 

controle não progrediu, apresentando as mesmas 

condições. 

  

— Escolhemos o “World of Warcraft” porque ele é 

desafiante em termos cognitivos, apresentando sempre 

situações novas em ambientes em que é preciso interagir 

socialmente — disse no site da universidade Anne 

McLauglin, professora de psicologia do laboratório e 

responsável pelo texto final do estudo. — Os resultados 

que observamos foram melhores nos idosos que haviam 

apresentado índices baixos nos testes antes do jogo. 

Depois de praticar o RPG, eles voltaram com melhores 

índices de concentração e percepção sensorial. No quesito 

memória, entretanto, o efeito do game foi nulo. 

  

Outro pesquisador que participou da pesquisa, o professor 

de psicologia Jason Allaire, comentou no site que os 

idosos que se saíram mal no primeiro teste mostraram os 

melhores resultados após o jogo. 

  

Os dois estudiosos vêm pesquisando os efeitos dos games 
na terceira idade desde 2009, quando receberam uma 

verba de US$ 1,2 milhão da universidade para investigar o 

tema. Entretanto, entre os jovens, estudos há anos 

procuram relacionar o vício em games ao déficit de 

atenção, embora ainda não haja um diagnóstico formal 

sobre esse tipo de comportamento. 

  
MACHADO, André. Games: bons para a terceira idade. O 

Globo, 28 fev. 2012. 1o Caderno, Seção Economia, p. 24. 
Adaptado. 
  

A leitura do texto permite concluir, relativamente ao 

tempo gasto no game com os idosos da pesquisa, que eles 

 a) jogaram o game durante 14 horas seguidas. 

 b) jogaram a mesma quantidade de horas todos os dias 

durante 14 dias. 

 c) passaram duas semanas jogando 14 horas por dia. 

 d) gastaram o mesmo tempo que os outros 10,3 milhões 

de usuários. 

 e) despenderam cerca de 14 horas de atividade no jogo 

ao longo de 14 dias. 

  

Questão 192: FUNDATEC - Ag Adm (CREA PR)/CREA 

PR/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Instrução: A questão refere-se ao texto abaixo. 

  

A leitura como festa 

 

A leitura nunca deveria ser uma tarefa obrigatória. Pelo 

contrário. Deveria ser sempre uma tarefa encantatória! 

Ler para ficar encantado! Esse poderia ser um lema para a 

vida inteira! 

  

Um leitor encantado é cheio de imaginação, pulsante de 

ideias, feliz com as descobertas que fez, com as vivências 

que “provou” através da leitura de um determinado texto. 

Um leitor encantado é vibrante, com vontade de dividir 

com os outros as maravilhas que conquistou e viveu por 

meio da leitura. Um leitor encantado consegue responder 

criativamente aos apelos que o mundo lhe faz e aos apelos 

que as próximas leituras lhe farão! Um leitor encantado, 

enfim, é um leitor que sentiu na pele as marcas que a boa 

leitura proporciona. Um leitor encantado é aberto e 

ansioso por novas leituras! Um leitor com potencial para 

encantar outros leitores. 

  

Ler é, sim, exercer uma das grandes habilidades do ser 

humano. É preciso lembrar que nem todo conhecimento é 

empírico, “concreto”, fruto da experiência, da prática. Há 

uma gama de conhecimentos que a gente adquire 

pensando, imaginando, criando mentalmente. Essa 

faculdade precisa ser usada, treinada, exercitada. E nada 

melhor do que o exercício de ler. 

  

Mas acontece que a leitura é um dilema na vida de muita 

gente! Aproximar-se do texto com medo, suando frio, 

achando que ler é atravessar uma pedreira, é a pior coisa! 

Ler, às vezes, pode ser “saltar sobre abismos sem rede de 

proteção”. Mas esse tipo de leitura também pode ser 

desafiante e estimulante. Saltar abismos pode ser apenas 

não saber, por exemplo, aonde o texto vai nos levar; é 

confiar, de algum modo, que aquele texto tem algo a nos 

dizer, que nos impele a continuar. Saltar abismos pode ser 

uma experiência inesquecível! 

  

De fato, um leitor precisa se sentir provocado pelo texto 

que vai ler. É essa provocação que o faz prosseguir, o 

texto se instaurar, conduzir-nos até o final. Por isso, há 

leituras que quando terminam deixam saudade! Há livros 

que dão vontade de morar dentro deles, pra sempre! Ou 

até a gente ter experimentado todas aquelas emoções da 

maneira mais intensa possível! As emoções livrescas não se 

repetem (assim como algumas emoções na vida). E mesmo 

que a gente leia um livro diversas vezes, esse livro nunca 

vai ser o mesmo. A cada vez estaremos diante de uma 

obra diferente! Nós estaremos diferentes, o momento 

será outro. 

  

No fim das contas, a gente lê para ser cada vez mais dono 

da nossa própria história! 

  
(FONTE: Celso Sisto, Zero Hora, 1º.Nov.2012 – Texto 
Adaptado) 
  

Um dos objetivos do texto é: 

 a) Divulgar a necessidade diária de leitura. 

 b) Demostrar que ler não dói. 

 c) Discutir a importância da leitura durante o dia. 



 

 

 d) Mostrar que o ato de ler nos transforma. 

 e) Incentivar a supressão do ato de ler. 

  

Questão 193: FUNDATEC - Ag Prof (CREA PR)/CREA 

PR/Administrador/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Instrução: A questão refere-se ao texto abaixo. 

  

Esses jovens 

 

O jovem com vontades é uma invenção recente da 

humanidade. E o jovem capaz de influenciar os outros com 

suas vontades é uma invenção com pouco mais de 40 anos. 

Antes do maio de 68, em Paris, eles poderiam ser 

rebeldes como James Dean e Marlon Brando, mas sem 

competência de fazer a cabeça alheia. Poderiam ser 

transviados, mas não tinham uma retórica própria e não 

configuravam um estágio da vida. Jovens eram um 

improviso, apenas a transição para a idade adulta, como 

um alevino ou uma larva. Jovens eram idiotas. 

  

Desde 68, não é mais assim. Foi ali, quando não dava mais 

para confiar em quem tinha mais de 30 anos, que os jovens 

se transformaram em protagonistas incômodos. Tudo o 

que o mundo avançou nas últimas décadas ou quase tudo 

foi sob os impulsos dos jovens. 

  

Mas como eles andavam reacionários ultimamente! Nada é 

mais triste do que um jovem reacionário, apegado a 

pragmatismos, a projetos de velhos e a calças marcadas. 

Como os jovens usaram calças de friso no final do século 

20! Como apararam os cabelos como militares, como 

usaram gravatas aos 18 anos e como fizeram esforço para 

ganhar vagas de trainee e crescer na área financeira das 

firmas. Como suaram para ganhar o primeiro milhão na 

bolsa antes dos 20 anos. Como teve, que eu sei, jovem 

torcendo contra a aprovação do casamento entre gays. A 

juventude andava reacionária no mundo todo. 

  

Aos poucos, neste início de século 21, os jovens voltam a 

ser jovens, inspirados – acreditem – nas rebeliões árabes. 

Há um andaço de novas vontades acionando a puberdade 

ocidental. Há jovens invadindo a reitoria da USP. A 

gurizada chilena enfrenta polícia e cães há meses para 

mudar a educação. Mas que vontades movem mesmo esses 

rebeldes? Dia desses, em entrevista à Globo News, Daniel 

Cohn-Bendit, o Vermelho, líder do maio de 68, repetiu que 

ninguém sabia direito que vontades os moviam naqueles 

tempos. Há anarquistas e comunistas (ainda existem 

comunistas?) entre os invasores da USP, como há 

reacionários que não têm outro programa e acampam 

entre os indignados contra a ganância do mercado 

financeiro. Havia reacionários em 68. 

  

Mas parece que hoje falta algo, e não é o topete do 

Vermelho. Falta um bom slogan aos indignados do mundo, 

algo como “é proibido proibir”. Assim como parece que 

faltou uma frase forte, que faltou um bom roteiro aos 

invasores da USP. Se a síntese tuiteira das redes sociais 

é o que agrega esses jovens, por que agora falta síntese 

na retórica, a síntese que sobrava nos tempos de 

eloquência e de exageros dos anos 60? É estranho que 

ninguém tenha pichado um muro com algo semelhante 

àquela frase que em 68 deve ter sido borrifada por uma 

bebedeira: a imaginação toma o poder. 

  

Talvez não entendamos direito os jovens e as suas 

vontades em qualquer época. A juventude continua 

querendo fumar maconha sem repressão, como os 

invasores da USP, ou pôr um freio na especulação 

financeira, como os indignados com Wall Street. Ou só 

quer diversão e arte? 

  

Mas falta força literária, falta imaginação às 

transgressões de hoje. Ainda estão nos devendo uma 

frase, um bordão. Ou quem sabe falte mesmo um bonitão 

como Cohn-Bendit. 

  
(FONTE: Moisés Mendes, Zero Hora, 13.Nov.2011 – Texto 
Adaptado) 
  

Analise as afirmações abaixo, considerando o texto: 

  

I. O texto faz uma análise profunda do 

comportamento dos jovens no que tange ao 

desenvolvimento de sua própria vontade, 

apresentando as posições inadequadas por eles 

assumidas no decorrer da história da humanidade. 

  

II. Segundo o texto, antes de 1968, os jovens 

eram transviados, transformados, por isso, em 

protagonistas das mudanças sociais a ponto de 

fazer da transição para a vida adulta uma 

verdadeira batalha biológica, comparada, muitas 

vezes, à vida de sapos e peixes. 

  

III. Conforme o autor, no início deste século, os 

jovens voltam a ter vontades, fazem-se presentes 

em movimentos sociais, no entanto, falta-lhes um 

slogan que represente seu posicionamento. 

  

Quais estão corretas? 

 a) Apenas I. 

 b) Apenas II. 

 c) Apenas III. 

 d) Apenas I e II. 

 e) Apenas II e III. 

  

Questão 194: FUNDATEC - AuxAd (Cam Ver Imbé)/CM 

Imbé/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Instrução: A questão se refere ao texto abaixo. 

  

Com quantas árvores se faz uma cidade 

  

No fim de maio, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) divulgou uma pesquisa extraída do 

Censo Demográfico 2010, Características Urbanísticas do 



 

 

Entorno dos Domicílios, que revela dados sobre a 

infraestrutura dos 5.565 municípios do país. O 

levantamento, que registra a existência de itens 

específicos do entorno dos domicílios como calçada, 

iluminação pública, coleta de lixo e arborização, abriu uma 

polêmica entre pesquisadores preocupados com a situação 

das árvores nas cidades brasileiras. 

 

O consenso é firme. As árvores são importantes no meio 

urbano por amenizar as altas temperaturas, umedecer o 

ambiente e reduzir os poluentes atmosféricos, além de 

diminuir a poluição sonora. Seu pleno potencial se 

expressa em espécies de grande porte - com oito metros 

de altura e copa de 25 metros de diâmetro ou mais. Elas 

também absorvem dióxido de carbono, propriedade crucial 

em tempos de mudança climática. E são imprescindíveis 

por sua beleza natural. 

 

Entre as cidades com mais de um milhão de habitantes, 

Goiânia (GO) aparece em primeiro lugar no estudo do 

IBGE, com quase 90% dos domicílios contemplados por 

árvores ao seu redor. A seguir ..................... Campinas (SP) 

e Belo Horizonte (MG), com 88,4% e 83%, 

respectivamente. O problema é a pesquisa considerar que 

uma quadra é arborizada se abrigar uma única árvore. 

"Além de não servir para o diagnóstico do verde urbano, 

esse estudo divulga dados imprecisos ou incorretos", 

critica o biólogo João Carlos Nucci, professor no 

Departamento de Geografia da Universidade Federal do 

Paraná. 

 

Segundo Nucci, tanto as universidades quanto a 

Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (Sbau) ainda 

discutem qual é a melhor forma de coletar índices de 

arborização em uma cidade. Não há acordo sequer sobre a 

definição do que são as áreas verdes urbanas, o que acaba 

gerando índices discrepantes entre os municípios, a 

depender do conceito adotado. Entre os termos em 

debate estão cobertura vegetal, floresta urbana, espaço 

livre e outros. 

 

Maria Luisa Castello Branco, coordenadora de geografia 

no IBGE, defende a pesquisa e explica que o objetivo não 

era fazer um levantamento das árvores encontradas, mas 

sim fornecer um panorama geral dos logradouros. "É uma 

pesquisa que tem de ser analisada em seu conjunto", diz. 

"Mas não tenho dúvida de que os locais onde há pelo 

menos uma árvore são melhores do que onde não há 

nenhuma." 

 

(Fonte:< 

http://www.terra.com.br/revistaplaneta/edicoes/480/co

m-quantas-arvores-se-faz-uma-cidade-um-estudo-

267796-1.htm> 09/2012 – texto adaptado) 

  

  

Considerando as afirmações contidas no texto, assinale a 

alternativa correta. 

 a)  Dentre os itens avaliados pela pesquisa do IBGE, 

estão incluídos calçada, iluminação pública, coleta de lixo, 

altura e diâmetro das árvores. 

 b)  As árvores são importantes no meio urbano, porque 

disfarçam as altas temperaturas e umedecem o ambiente, 

entretanto não diminuem a poluição sonora. 

 c)  A pesquisa realizada não serve para o diagnóstico do 

verde urbano, além disso, divulga dados imprecisos ou 

incorretos sobre arborização nas cidades. 

 d)  Entre as cidades com mais de um milhão de 

habitantes, Goiânia (GO), Campinas (SP) e Belo Horizonte 

(MG) estão com quase 100% das árvores plantadas em seu 

próprio espaço. 

 e)  As universidades e a Sociedade Brasileira de 

Arborização Urbana (Sbau) já têm ciência sobre qual a 

melhor forma de coletar índices de arborização em uma 

cidade. 

  

Questão 195: CETRO - Ana Mun (Manaus)/Pref 

Manaus/Orientação de Atividades/Desportivas II/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo para responder à questão. 

 

Vou-me embora desta casa! 

 

Existe alguma coisa pior do que ter quatro anos e brigar 

com o pai? 

 

(Existe: é ser pai e brigar com o filho de quatro anos. Mas 

isto a criança só descobre depois de muitos anos). 

 

Para um garoto de quatro anos, brigar com o pai, ou com a 

mãe, significa romper com o mundo. Uma ruptura, aliás, 

frequente, porque há poucas coisas que um guri goste mais 

de fazer do que brigar. Ele briga porque quer comer e 

porque não quer comer; porque quer se vestir ou porque 

não quer se vestir; e porque não quer tomar banho, não 

quer dormir, não quer juntar as coisas que deixou 

espalhadas pelo chão. E porque quer uma lancha com 

pilhas, e uma bicicleta, e uma nave espacial – de verdade. 

Todas estas coisas geram bate-boca, ao final do qual o 

garoto diz, ultrajado: 

  

– Ah, é? Pois então... 

  

Pois então o quê? Um país pode ameaçar outro com 

mísseis, ou com marines, ou com bloqueio; um adulto diz 

que vai quebrar a cara do inimigo; mas, um garoto, pode 

ameaçar com quê? Com o único trunfo que eles têm: 

  

– Eu vou-me embora desta casa! 

 

Ao que, invariavelmente, os pais respondem: vai, vai de 

uma vez. Ué, mas não seria o caso deles suplicarem, não 

meu filho, não vai, não abandona teus velhos pais? Meio 

incrédulo, o guri repete: 

 

– Olha que eu vou, hein? 

 

Vai, é a dura resposta. E aí o menino não tem outro jeito: 



 

 

para salvar sua honra (e como têm honra, os garotos de 

quatro anos!) ele tem de partir. Começa arrumando a mala: 

numa sacola de plástico, ele coloca os objetos mais 

necessários: um revólver de plástico, os homenzinhos do 

Playmobil (aos quatros anos, o Kit de sobrevivência é 

notavelmente restrito). 

  

Enquanto isto, os pais estão jantando, ou vendo TV, 

aparentemente indiferentes ao grande passo que vai ser 

dado. O que só reforça a disposição do filho pródigo em 

potencial: esses aí não me merecem, eu vou-me embora 

mesmo. 

  

Mas, para onde? para onde, José? Manuel Bandeira podia 

ir para Pasárgada, onde era amigo do rei; aos quatro anos, 

contudo, a relação com a realeza é muito remota. O guri 

abre a porta da rua (essas coisas são mais dramáticas em 

casa do que em apartamentos); olha para fora; está 

escuro, está frio, chove. Ele hesita; está agora em 

território de ninguém, tão diminuto quanto o é a sua 

independência. Ir ou não ir? Nem Hamlet viveu dilema tão 

cruel. Lá de dentro vem um grito: 

  

– Fecha essa porta que está frio! 

 

Esta é a linha dura (pai ou mãe). Mas sempre há um 

mediador – pai ou mãe – que negocia um recuo honroso: 

  

– Está bem, vem para dentro. Vamos esquecer tudo! 

  

O garoto resiste, com toda a bravura que ainda lhe resta. 

Por fim, ele volta, mas sob condições: quando o pai for ao 

Centro, ele trará um trem elétrico, desde que não seja 

muito caro, naturalmente. A paz enfim alcançada, o garoto 

volta para dentro. Até a próxima briga. 

  

Quando, então: 

  

– Eu vou-me embora desta casa! 

 

(SCLIAR, Moacyr. Vou-me embora desta casa! In: Um país 

chamado infância. São Paulo: Editora Ática, 1998.). 

  

A partir da leitura do texto, é incorreto afirmar que 

 a)  o pai e a mãe não acreditam que o garoto vá embora de 

casa e sabem que é apenas uma postura de crianças 

quando brigam, por isso ficam indiferentes diante da 

situação. 

 b)  a criança vai embora de casa buscando sua 

independência, por isso, briga tanto com os pais. 

 c)  as condições estabelecidas para que o garoto não vá 

embora contribuem para o tom cômico do texto, uma vez 

que são brinquedos e  não atitudes sérias de negociação, 

gerando uma quebra de expectativa para o leitor. 

 d)  em “Ir ou não ir? Nem Hamlet viveu dilema tão cruel”, 

o autor faz referência ao famoso dilema “ser ou não ser, 

eis a questão”. 

 e)  o autor se utiliza da ironia para descrever as ações do 

menino para ir embora, como o kit de sobrevivência 

separado pelo garoto. 

  

Questão 196: CETRO - Cabo (PM SP)/PM 

SP/Graduação/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo para responder à questão. 

 

Viaturas da Polícia Militar de São Paulo terão tablets 

 

Com o objetivo de facilitar o trabalho dos policiais, as 11 

mil viaturas da Polícia Militar de São Paulo terão 

instalado, até o final deste ano, um tablet, computador de 

mão em formato de prancheta e com tela sensível ao 

toque. Na aquisição de 16,5 mil tablets, o governo paulista 

gastou R$23,1 milhões. A instalação dos computadores nas 

viaturas começou a ser feita em janeiro. Neste mês, os 

veículos que fazem o policiamento dos 39 municípios da 

região metropolitana de São Paulo receberão os tablets. 

Em outubro, será a vez das viaturas do interior. Parte dos 

equipamentos será reservada aos policiais que fazem o 

patrulhamento com o uso de motocicletas. 

  

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), 3 mil 

viaturas da PM na capital paulista já têm acoplados ao 

painel o equipamento que lhes permite, da rua, consultar 

os bancos de dados criminais e civis, fazer registros de 

boletins de ocorrência, anotações e relatórios, além de 

enviarem informações ao comando. Os tablets também vão 

ajudar os policiais a chegar mais rápido aos locais das 

ocorrências, uma vez que são equipados com GPS, o 

sistema de navegação que permite localizar ruas e traçar 

rotas com maior rapidez. 

  

Outra vantagem diz respeito ao dinamismo e à velocidade 

que os policiais ganharão, uma vez que a tecnologia 

permitirá que o comando acompanhe, em tempo real, toda 

a movimentação das viaturas e possa chamar as mais 

próximas a cada nova ocorrência. O tablet tem duas 

câmeras embutidas, todas as imagens são captadas com 

áudio e as gravações são enviadas para o Centro de 

Operações da Polícia Militar (Copom), onde ficarão 

armazenadas. 
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Estado. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,viaturasda- 

policia-militar-de-sao-paulo-terao-tablets,760539,0.htm. 

Adaptado. 

  

De acordo com o texto, é correto afirmar que 

 a)  a vantagem principal diz respeito ao dinamismo e à 

velocidade, facilitando que o comando acompanhe, em 

tempo real, toda a movimentação das viaturas. 

 b)  uma das vantagens é poder, da rua, consultar os 

bancos de dados criminais e civis, fazer registros de 

boletins de ocorrência, anotações e relatórios, além de 

enviarem informações ao comando. 

 c)  exclusivamente nas viaturas da cidade, parte dos 

equipamentos será reservada aos policiais que fazem o 



 

 

patrulhamento com o uso de motocicletas. 

 d)  o tablet tem câmeras embutidas; as imagens são 

captadas com áudio e os policiais podem enviar as 

gravações diretamente para o Centro de Operações da 

Polícia Militar (Copom) através de e-mail ou pelo próprio 

sistema. 

  

Questão 197: CETRO - Cabo (PM SP)/PM 

SP/Graduação/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo para responder à questão. 

 

Viaturas da Polícia Militar de São Paulo terão tablets 

 

Com o objetivo de facilitar o trabalho dos policiais, as 11 

mil viaturas da Polícia Militar de São Paulo terão 

instalado, até o final deste ano, um tablet, computador de 

mão em formato de prancheta e com tela sensível ao 

toque. Na aquisição de 16,5 mil tablets, o governo paulista 

gastou R$23,1 milhões. A instalação dos computadores nas 

viaturas começou a ser feita em janeiro. Neste mês, os 

veículos que fazem o policiamento dos 39 municípios da 

região metropolitana de São Paulo receberão os tablets. 

Em outubro, será a vez das viaturas do interior. Parte dos 

equipamentos será reservada aos policiais que fazem o 

patrulhamento com o uso de motocicletas. 

  

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), 3 mil 

viaturas da PM na capital paulista já têm acoplados ao 

painel o equipamento que lhes permite, da rua, consultar 

os bancos de dados criminais e civis, fazer registros de 

boletins de ocorrência, anotações e relatórios, além de 

enviarem informações ao comando. Os tablets também vão 

ajudar os policiais a chegar mais rápido aos locais das 

ocorrências, uma vez que são equipados com GPS, o 

sistema de navegação que permite localizar ruas e traçar 

rotas com maior rapidez. 

  

Outra vantagem diz respeito ao dinamismo e à velocidade 

que os policiais ganharão, uma vez que a tecnologia 

permitirá que o comando acompanhe, em tempo real, toda 

a movimentação das viaturas e possa chamar as mais 

próximas a cada nova ocorrência. O tablet tem duas 

câmeras embutidas, todas as imagens são captadas com 

áudio e as gravações são enviadas para o Centro de 

Operações da Polícia Militar (Copom), onde ficarão 

armazenadas. 
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Estado. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,viaturasda- 

policia-militar-de-sao-paulo-terao-tablets,760539,0.htm. 

Adaptado. 

  

De acordo com o texto, pode-se concluir que 

 a)  o tablet é uma ferramenta que, apesar de inúmeras 

desvantagens, acaba por auxiliar na redução da violência, 

de forma que facilita o trabalho dos policiais em relação à 

rapidez e à agilidade. 

 b) o tablet, apesar de suas infinitas vantagens, é uma 

ferramenta que pode atrapalhar o desempenho dos 

policiais na rua, visto que as informações ali contidas 

podem vazar e o aparelho pode, em se tratando de 

tecnologia, a qualquer momento, parar de funcionar sem 

que os funcionários tenham o devido suporte. 

 c)  não foi explicitada nenhuma desvantagem do tablet no 

texto, contudo, é possível observar nas entrelinhas que, 

apesar do alvoroço inicial, é um tipo de tecnologia inviável 

a quem trabalha na rua, principalmente para a polícia, pois 

pode tirar a concentração da pessoa que dirige. 

 d)  não foi explicitada nenhuma desvantagem do tablet no 

texto. Assim, o leitor pode depreender que se trata de um 

instrumento tecnológico facilitador do trabalho da polícia 

em diversos aspectos. 

  

Questão 198: CETRO - Ag AA (Campinas)/Pref 

Campinas/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo para responder à questão. 

 

Saneantes domissanitários são as substâncias ou 

preparações destinadas à higienização, desinfecção ou 

desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos ou 

públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da 

água. São subdivididos em quatro grupos: o dos produtos 

de limpeza, (detergentes, lava-louças, sabão de coco etc.); 

o dos produtos com ação antimicrobiana (tais como 

desinfetantes, esterilizantes, desodorizantes usados em 

diversos ambientes); o dos desinfestantes (raticidas ou 

inseticidas, por exemplo) e o dos produtos biológicos de 

uso domiciliar (como os que são utilizados para remover 

matéria orgânica de caixas de gordura). Além de incluir 

aqueles empregados nos hospitais ou clínicas; tanto para 

superfície (limpar o chão, paredes etc.) quanto para 

instrumentos e artigos médicos e odontológicos. 

  
Grupo Técnico de Saneantes Domissanitários, Instituto 

Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. 

  

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. 

 a)  Raticidas, inseticidas, produtos de limpeza e 

desinfetantes são alguns exemplos de saneantes 

domissanitários. 

 b)  Detergentes, lava-louças e sabão de coco possuem 

ação antimicrobiana. 

 c)  Os saneantes domissanitários são utilizados apenas 

em ambiente doméstico, sendo proibida sua utilização em 

ambientes coletivos ou públicos. 

 d)  Entre os saneantes domissanitários não estão 

incluídos produtos empregados em hospitais ou clínicas 

para a desinfecção e limpeza de instrumentos e artigos 

médicos. 

  

Questão 199: CETRO - Aux (CONFEF)/CONFEF/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Leia o texto abaixo para responder à questão. 

 

Três minutos de exercício semanal ajudam a prevenir 



 

 

diabetes  

  

Prevenir o quadro de diabetes pode ser mais simples do 

que se imagina, segundo indica uma nova pesquisa feita na 
University of Bath, na Inglaterra. De acordo com o 

estudo, apenas um minuto de exercícios, três vezes por 

semana, é suficiente para prevenir este tipo de doença. 

As informações são do jornal britânico Daily Mail. 
 

Pequenos circuitos feitos na bicicleta podem ser 

suficientes para evitar diabetes do tipo 2, que ocorre 

quando o açúcar no sangue atinge altos níveis e o corpo 

não responde à função da insulina, geralmente ocasionado 

por um estilo de vida sedentário. Este quadro pode trazer 

diversas outras complicações de saúde no coração, nos 

rins, nos olhos e em membros. 

 

O estudo convocou voluntários que praticaram, três vezes 

por semana, 20 segundos de bike. Depois de seis semanas, 

foi notada uma melhora de 28% na função da insulina. 

 

Exercícios regulares podem ajudar a manter o nível de 

açúcar no sangue baixo, mas quem tem um estilo de vida 

muito agitado dificilmente consegue seguir a 

recomendação de praticar 30 minutos de exercícios, cinco 

vezes por semana. 

 

Niels Vollaard, que está à frente do estudo, explica que os 

músculos humanos armazenam açúcar, chamado de 

glicogênio, que é usado durante os exercícios. “Para repor 

isso depois dos exercícios, o músculo precisa buscar 

açúcar no sangue. Em pessoas inativas, os músculos 

sentem menos necessidade de fazer isso, o que pode levar 

à baixa sensibilidade à insulina, níveis elevados de açúcar 

no sangue e, eventualmente, diabetes do tipo 2”, reforçou. 

 

Ele disse ainda que já é comprovado que a atividade física 

pode melhorar a sensibilidade à insulina, mas a proposta 

agora é investigar se as sessões curtas de exercícios têm 

a mesma eficácia. Para chegar a estas conclusões, o 

estudo, publicado no European Journal of Applied 
Physiology, agora está sendo ampliado com mais 

voluntários. 

 

Fonte: http://saude.terra.com.br/noticias/0,,OI5509389 

EI16557,00-Tres+minutos+de+exercicio+semanal+ajuda 

+a+prevenir+diabetes.html. Adaptado. 

  

A partir da leitura do texto, é possível depreender que 

 a)  o estudo trata da prática de exercícios realizados 

durante cinco minutos semanais, e como estes podem 

prevenir a diabetes. 

 b)  em pessoas inativas, os músculos humanos sentem 

muita necessidade de buscar o açúcar no sangue. 

 c)  foi observada, depois de seis semanas, melhora na 

função da insulina após ser realizado testes com 

voluntários que praticaram 20 segundos diários de bike, 

três vezes por semana. 

 d)  a pesquisa foi realizada pelo jornal britânico Daily 
Mail. 
 e)  a diabetes tipo 2 é propiciada pelos baixos níveis de 

açúcar no sangue, fazendo com que o corpo não responda à 

função da insulina. 

  

Questão 200: CESGRANRIO - CTA 

(DECEA)/DECEA/2012  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

  

 

  
Disponível em: <http://aviadordobrasil.blogspot.com.br/> 
Acesso em: 3 ago. 2012. 
 

Nos dois primeiros quadros do Texto, as respostas do 

piloto produzem humor na tirinha. 

 

Esse humor é baseado em uma atitude repetida pelo 

piloto, o qual 

 a) simula desconfiar de orientações externas. 

 b) mostra ignorar procedimentos de aviação. 

 c) revela negligenciar a segurança do voo. 

 d) busca compreender linguagem técnica. 

 e) finge desconhecer o objetivo do pedido. 
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