
Português 
Questão 1: IBFC - Ass Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Formação e Estrutura das palavras  
 
Assinale a opção que apresente uma palavra formada por processo de derivação. 
 a)  palestra 
 b)  novos 
 c)  comentarista 
 d)  bom 
 
Questão 2: IBFC - Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Formação e Estrutura das palavras  
Texto I 
 
Sinto-me um pouco intrusa vasculhando minha infância. Não quero perturbar aquela menina no 
seu oficio de sonhar. Não a quero sobressaltar quando se abre para o mundo que tão 
intensamente adivinha, nem interromper sua risada quando acha graça de algo que ninguém 
mais percebeu. 
 
Tento remonta-la aqui num quebra-cabeças que vai formar um retrato — o meu retrato? 
Certamente faltarão algumas pegas. Mas, falhada e fragmentaria, esta sou eu, e me reconheço 
assim em toda a minha incompletude. 
 
Algumas destas narrações ja publiquei. São meu rebanho, e posso chama-las de volta quando 
quiser. Muitas eu mesma vi e vivi; outras apanhei soltas no ar, pois sempre há quem se exponha 
a uma criança que finge não escutar nem enxergar muita coisa da sua vida ao res-do-chão. 
 
Aqui onde estou — diante deste computador, nesta altura e deste ângulo afinal compreendo que 
não são as palavras que produzem o mundo, pois este nem ao menos cabe dentro delas. Assim 
aquela menina dançando no patio na chuva não cabia no seu protegido cotidiano: procurava 
sempre o susto que viria além. 
 
Então enfiava-se atras dos biombos da imaginação, colocava as mascaras e espiava o belo e o 
intrigante, que levaria o resto de sua vida tentando descrever. 

 
(Lya Luft, Mar de dentro, p. 13-14) 

  
  
Considerando o contexto, indique a opção em que haja um prefixo cujo valor semantico encontra-
se, corretamente, indicado. 
 a) "remonta-la" (2°§) — excesso 
 b) "incompletude" (2°§) — posição intermediaria 
 c) "exponha"(3°§) - movimento de saída 
 d) "rebanho" (3°§) - repetição 
 
Questão 3: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2016  
Assunto: Formação e Estrutura das palavras  

Cace a liberdade 
  

(Martha Medeiros) 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso nós temos no prato, é a fonte de energia que nos faz levantar de manhã e sair para trabalhar. Nossa 
meta primeira é a sobrevivência do corpo. Mas como anda a dieta da alma? 
  
Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome me revirando por dentro. Uma fome que me deixou melancólica. Me dei conta de que 
estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas, e senti uma abstinência de viajar que me deixou até meio 



tonta. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia, e ando até um pouco acima do meu peso ideal, mas me senti desnutrida. 
Você já se sentiu assim também, precisando se alimentar? 
  
Revista, jornal, internet, isso tudo nos informa, nos situa no mundo, mas não sacia. A informação entra dentro da casa da gente 
em doses cavalares e nos encontra passivos, a gente apenas seleciona o que nos interessa e despreza o resto, e nem 
levantamos da cadeira neste processo. Para alimentar a alma, é obrigatório sair de casa. Sair à caça. Perseguir. 
  
Se não há silêncio a sua volta, cace o silêncio onde ele se esconde, pegue uma estradinha de terra batida, visite um sítio, uma 
cachoeira, ou vá para a beira da praia, o litoral é bonito neste época, tem uma luz diferente, o mar parece maior, há menos gente. 
  
Cace o afeto, procure quem você gosta de verdade, tire férias de rancores e mágoas, abrace forte, sorria, permita que o cacem 
também. 
  
Cace a liberdade que anda tão rara, liberdade de pensamento, de atitudes, vá ao encontro de tudo que não tem  regra, patrulha, 
horários. Cace o amanhã, o novo, o que ainda não foi contaminado por críticas, modismos, conceitos, vá atrás do que é 
surpreendente, o que se expande na sua frente, o que lhe provoca prazer de olhar, sentir, sorver. Entre numa galeria de arte. Vá 
assistir a um filme de um diretor que não conhece. Olhe para a sua cidade com olhos de estrangeiro, como se você fosse um 
turista. Abra portas. E páginas. 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso me mantém de pé, mas não acaba com meu cansaço diante de uma vida que, se eu me descuido, se 
torna repetitiva, monótona, entediante. Mas nada de descuido. Vou me entupir de calorias na alma. Há fartas sugestões no 
cardápio. Quero engordar no lugar certo. O ritmo dos meus dias é tão intenso que às vezes a gente se esquece de se alimentar 
direito. 
  
O emprego de um sufixo pode conferir valor semântico ao vocábulo refletindo juízos, valoração. 
Assim, dentre as palavras abaixo, assinale a única cujo sufixo explicita um sentido crítico: 
 a)  "sobrevivência" (1º §) 
 b)  "melancólica" (2º §) 
 c)  "geladeira" (2º §) 
 d)  "obrigatório' (3º §) 
 e)  "modismos" (6º §) 
  
Questão 4: IBFC - Ass Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Verbo  
Texto I 
  
  

Quindins 
 
Quindins Quando sentiu que ia morrer, o Dr. Ariosto pediu para falar a sós com a mulher, dona 
Quiléia (Quequé). 
 
- Senta aí, Quequé. 
 
Ela sentou na beira da cama. Protestou, chorosa, quando o marido disse que sabia que estava no 
fim. Mas o Dr. Ariosto a acalmou. Os dois sabiam que ele tinha pouco tempo de vida e era melhor 
que enfrentassem a situação sem drama. Precisava contar uma coisa à mulher. Para morrerem 
paz. Contou, então, que tinha outra família. 
 
- O quê, Ariosto?! 
 
Tinha. Pronto. Outra mulher, outros filhos, até outros netos. A dona Quiléia iria saber de qualquer 
maneira, pois ele incluíra a outra família no seu testamento. Mas tinha decidido contar ele mesmo. 
De viva, por assim dizer, voz. Para que não ficasse aquela mentira entre eles. E para que dona 
Quiléia fosse tolerante com a sua memória e com a outra. Promete, Quequé? Dona Quiléia 
chorava muito. Só pôde fazer “sim” com a cabeça. Aliviado, o Dr. Ariosto deixou a cabeça cair no 
travesseiro. Podia morrer em paz. 
 
Mas aconteceu o seguinte: não morreu. Teve uma melhora surpreendente, que os médicos não 
souberam explicar e que Dona Quiléia atribui à promessa que fizera a seu santo. Em poucas 



semanas, estava fora de cama. Ainda precisa de cuidados, é claro. Dona Quiléia tem que regular 
sua alimentação, dar remédio na hora certa... Ficam os dois sentados na sala, olhando a 
televisão, em silêncio. Um silêncio constrangido. O Dr. Ariosto arrependido de ter feito a 
confissão. A Dona Quiléia achando que não fica bem se aproveitar de uma revelação que o 
homem fez, afinal, no seu leito de morte. Simplesmente não tocam no assunto. No outro dia o Dr. 
Ariosto teve permissão do médico para sair, pela primeira vez, de casa. Arrumou-se. Pediu para 
chamarem um táxi. 
 
- Quer que eu vá com você? - perguntou a mulher. 
 
- Não precisa. 
 
- Você demora? - Não, não. Vou só... 
 
Não completou a frase. Ficaram mais alguns instantes na porta, em silêncio. Depois ele disse: 
 
- Bom. Tchau. 
 
- Tchau. 
 
Agora, tem uma coisa: Dona Quiléia não pagou a promessa ao santo. Ainda compra quindins 
escondido e os come sozinha. Aliás, deu para comer quindões. Grandes, enormes, translúcidos 
quindões. 

 
                                                                                                               (Luis Fernando Veríssimo) 

  
No sétimo parágrafo, tem-se “- Quer que eu vá com você? - perguntou a mulher.”. Nesse trecho, o 
verbo destacado contribui para a construção de sentido na oração. Indique o tempo e o modo em 
que tal verbo encontra-se flexionado. 
 a)   Futuro do presente do Indicativo. 
 b)   Presente do Subjuntivo. 
 c)  Futuro do pretérito do Indicativo. 
 d)  Presente do Indicativo. 
Questão 5: IBFC - Tec Esp (MGS)/MGS/Serv. Técnicos Contábeis/2015  
Assunto: Verbo  

A arte de escrever 
 
“Há, portanto, uma arte de escrever - que é a redação. Não é uma prerrogativa dos literatos, 
senão uma atividade social indispensável, para a qual falta, não obstante, muitas vezes, uma 
preparação preliminar. 
 
A arte de falar, necessária à exposição oral, é mais fácil na medida em que se beneficia da prática 
da fala cotidiana, de cujos elementos parte em princípio. 
 
O que há de comum, antes de tudo, entre a exposição oral e a escrita é a necessidade da boa 
composição, isto é, uma distribuição metódica e compreensível de ideias. 
 
Impõe-se igualmente a visualização de um objetivo definido. Ninguém é capaz de escrever bem, 
se não sabe bem o que vai escrever. 
 
Justamente por causa disso, as condições para a redação no exercício da vida profissional ou no 
intercâmbio amplo, dentro da sociedade, são muito diversas das da redação escolar. A convicção 
do que vamos dizer, a importância que há  em dizê-lo, o domínio de um assunto da nossa 
especialidade tiram à redação o caráter negativo de mero exercício formal, como tem na escola. 
 



Qualquer um de nós senhor de um assunto é, em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não há 
um jeito especial para a redação, ao contrário do que muita gente pensa. Há apenas uma falta de 
preparação inicial, que o esforço e a prática vencem. 
 
Por outro lado, a arte de escrever, na medida em que consubstancia a nossa capacidade de 
expressão do pensar e do sentir, tem de firmar raízes na nossa própria personalidade e decorre, 
em grande parte, de um trabalho nosso para desenvolver a personalidade por este ângulo. [...] 
  
A arte de escrever precisa assentar numa atividade preliminar já radicada, que parte do ensino 
escolar e de um hábito de leitura inteligentemente conduzido; depende muito, portanto, de nós 
mesmos, de uma disciplina mental adquirida pela autocrítica e pela observação cuidadosa do que 
outros, com bom resultado, escreveram." 

 
(JOAQUIM MATTOSO CÂMARA JR. Manual de expressão oral & escrita. 7a. Edição, Vozes, Petrópolís, 1983.) 

  
Em “Há apenas uma falta de preparação inicial, que o esforço e a prática vencem.", assinale o 
comentário INCORRETO sobre a forma verbal em destaque: 
 a)  Caracteriza uma oração sem sujeito 
 b)  Está conjugada no presente do indicativo. 
 c)  A substituição por “existir" geraria alterações sintáticas. 
 d)  Está flexionada na primeira pessoa do singular. 
 
Questão 6: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2016  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  

Cace a liberdade 
  

(Martha Medeiros) 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso nós temos no prato, é a fonte de energia que nos faz levantar de manhã e sair para trabalhar. Nossa 
meta primeira é a sobrevivência do corpo. Mas como anda a dieta da alma? 
  
Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome me revirando por dentro. Uma fome que me deixou melancólica. Me dei conta de que 
estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas, e senti uma abstinência de viajar que me deixou até meio 
tonta. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia, e ando até um pouco acima do meu peso ideal, mas me senti desnutrida. 
Você já se sentiu assim também, precisando se alimentar? 
  
Revista, jornal, internet, isso tudo nos informa, nos situa no mundo, mas não sacia. A informação entra dentro da casa da gente 
em doses cavalares e nos encontra passivos, a gente apenas seleciona o que nos interessa e despreza o resto, e nem 
levantamos da cadeira neste processo. Para alimentar a alma, é obrigatório sair de casa. Sair à caça. Perseguir. 
  
Se não há silêncio a sua volta, cace o silêncio onde ele se esconde, pegue uma estradinha de terra batida, visite um sítio, uma 
cachoeira, ou vá para a beira da praia, o litoral é bonito neste época, tem uma luz diferente, o mar parece maior, há menos gente. 
  
Cace o afeto, procure quem você gosta de verdade, tire férias de rancores e mágoas, abrace forte, sorria, permita que o cacem 
também. 
  
Cace a liberdade que anda tão rara, liberdade de pensamento, de atitudes, vá ao encontro de tudo que não tem  regra, patrulha, 
horários. Cace o amanhã, o novo, o que ainda não foi contaminado por críticas, modismos, conceitos, vá atrás do que é 
surpreendente, o que se expande na sua frente, o que lhe provoca prazer de olhar, sentir, sorver. Entre numa galeria de arte. Vá 
assistir a um filme de um diretor que não conhece. Olhe para a sua cidade com olhos de estrangeiro, como se você fosse um 
turista. Abra portas. E páginas. 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso me mantém de pé, mas não acaba com meu cansaço diante de uma vida que, se eu me descuido, se 
torna repetitiva, monótona, entediante. Mas nada de descuido. Vou me entupir de calorias na alma. Há fartas sugestões no 
cardápio. Quero engordar no lugar certo. O ritmo dos meus dias é tão intenso que às vezes a gente se esquece de se alimentar 
direito. 
  
No 5º parágrafo, os verbos estão, predominantemente flexionados em um modo verbal que 
evidencia a ênfase: 
 a)  no leitor 
 b)  no assunto 



 c)  na autora 
 d)  na linguagem 
 e)  na argumentação 
  
Questão 7: IBFC - Tec (HMDCC)/HMDCC/Administração/2015  
Assunto: Conjunção  
Considerando a estrutura das frases e a pontuação como ferramenta de delimitação de sentidos, 
observe o trecho abaixo e responda à questão. 
 
“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.” 
(2º §) 
 
Observando que a expressão “tanto que” estabelece com a frase anterior uma relação semântica, 
pode-se afirmar que tal expressão possui o valor de: 
 a) Causa 
 b) Consequência 
 c) Conclusão 
 d) Comparação 
 
Questão 8: IBFC - Tec Esp (MGS)/MGS/Serv. Técnicos Contábeis/2015  
Assunto: Conjunção  

A arte de escrever 
 
“Há, portanto, uma arte de escrever - que é a redação. Não é uma prerrogativa dos literatos, 
senão uma atividade social indispensável, para a qual falta, não obstante, muitas vezes, uma 
preparação preliminar. 
 
A arte de falar, necessária à exposição oral, é mais fácil na medida em que se beneficia da prática 
da fala cotidiana, de cujos elementos parte em princípio. 
 
O que há de comum, antes de tudo, entre a exposição oral e a escrita é a necessidade da boa 
composição, isto é, uma distribuição metódica e compreensível de ideias. 
 
Impõe-se igualmente a visualização de um objetivo definido. Ninguém é capaz de escrever bem, 
se não sabe bem o que vai escrever. 
 
Justamente por causa disso, as condições para a redação no exercício da vida profissional ou no 
intercâmbio amplo, dentro da sociedade, são muito diversas das da redação escolar. A convicção 
do que vamos dizer, a importância que há  em dizê-lo, o domínio de um assunto da nossa 
especialidade tiram à redação o caráter negativo de mero exercício formal, como tem na escola. 
 
Qualquer um de nós senhor de um assunto é, em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não há 
um jeito especial para a redação, ao contrário do que muita gente pensa. Há apenas uma falta de 
preparação inicial, que o esforço e a prática vencem. 
 
Por outro lado, a arte de escrever, na medida em que consubstancia a nossa capacidade de 
expressão do pensar e do sentir, tem de firmar raízes na nossa própria personalidade e decorre, 
em grande parte, de um trabalho nosso para desenvolver a personalidade por este ângulo. [...] 
  
A arte de escrever precisa assentar numa atividade preliminar já radicada, que parte do ensino 
escolar e de um hábito de leitura inteligentemente conduzido; depende muito, portanto, de nós 
mesmos, de uma disciplina mental adquirida pela autocrítica e pela observação cuidadosa do que 



outros, com bom resultado, escreveram." 
 

(JOAQUIM MATTOSO CÂMARA JR. Manual de expressão oral & escrita. 7a. Edição, Vozes, Petrópolís, 1983.) 
  
No oitavo parágrafo, a expressão “portanto" assume valor semântico de: 
 a)  Causa 
 b)  Conseqüência 
 c)   Conclusão 
 d)  Adição 
 
Questão 9: IBFC - Tec Sup Esp (MGS)/MGS/Administração/2015  
Assunto: Conjunção  
Texto 
 
Bem-vindo. E parabéns. Estou encantado com seu sucesso. Chegar aqui não foi fácil, eu sei. Na 
verdade, suspeito que foi um pouco mais difícil do que você imagina. 
 
Para início de conversa, para você estar aqui agora, trilhões de átomos agitados tiveram de se 
reunir de uma maneira, intricada e intrigantemente providencial a fim de criá-lo. É uma 
organização tão especializada e particular que nunca antes foi tentada e só existirá desta vez. 
Nos próximos anos (esperamos), essas partículas minúsculas se dedicarão totalmente aos 
bilhões de esforços jeitosos e cooperativos necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo 
experimentar o estado agradabilíssimo, mas ao qual não damos o devido valor, conhecido como 
existência. 
 
Por que os átomos se dão esse trabalho é um enigma. Ser você não é uma experiência 
gratificante no nível atômico. Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na verdade nem 
ligam para você - eles nem sequer sabem que você existe. Não sabem nem que eles existem. 
São partículas insensíveis, afinal, e nem estão vivas. (A ideia de que se você se desintegrasse, 
arrancando com uma pinça um átomo de cada vez, produziria um montículo de poeira atômica 
fina, sem nenhum sinal de vida, mas que constituiria você, é meio sinistra.) No entanto, durante 
sua existência, eles responderão a um só impulso dominante: fazer com que você seja você. 

 
(BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo. Trad. de Ivo Korytowski. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 11) 

  
A expressão “No entanto", que introduz a última frase do texto, introduz um sentido de: 
 a)  conclusão 
 b)  adição 
 c)  oposição 
 d)  explicação 
 
Questão 10: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2016  
Assunto: Conjunção  

Cace a liberdade 
  

(Martha Medeiros) 
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso nós temos no prato, é a fonte de energia que nos faz levantar de manhã e sair para trabalhar. Nossa 
meta primeira é a sobrevivência do corpo. Mas como anda a dieta da alma? 
  
Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome me revirando por dentro. Uma fome que me deixou melancólica. Me dei conta de que 
estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas, e senti uma abstinência de viajar que me deixou até meio 
tonta. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia, e ando até um pouco acima do meu peso ideal, mas me senti desnutrida. 
Você já se sentiu assim também, precisando se alimentar? 
  
Revista, jornal, internet, isso tudo nos informa, nos situa no mundo, mas não sacia. A informação entra dentro da casa da gente 
em doses cavalares e nos encontra passivos, a gente apenas seleciona o que nos interessa e despreza o resto, e nem 
levantamos da cadeira neste processo. Para alimentar a alma, é obrigatório sair de casa. Sair à caça. Perseguir. 
  
Se não há silêncio a sua volta, cace o silêncio onde ele se esconde, pegue uma estradinha de terra batida, visite um sítio, uma 



cachoeira, ou vá para a beira da praia, o litoral é bonito neste época, tem uma luz diferente, o mar parece maior, há menos gente. 
  
Cace o afeto, procure quem você gosta de verdade, tire férias de rancores e mágoas, abrace forte, sorria, permita que o cacem 
também. 
  
Cace a liberdade que anda tão rara, liberdade de pensamento, de atitudes, vá ao encontro de tudo que não tem  regra, patrulha, 
horários. Cace o amanhã, o novo, o que ainda não foi contaminado por críticas, modismos, conceitos, vá atrás do que é 
surpreendente, o que se expande na sua frente, o que lhe provoca prazer de olhar, sentir, sorver. Entre numa galeria de arte. Vá 
assistir a um filme de um diretor que não conhece. Olhe para a sua cidade com olhos de estrangeiro, como se você fosse um 
turista. Abra portas. E páginas. 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso me mantém de pé, mas não acaba com meu cansaço diante de uma vida que, se eu me descuido, se 
torna repetitiva, monótona, entediante. Mas nada de descuido. Vou me entupir de calorias na alma. Há fartas sugestões no 
cardápio. Quero engordar no lugar certo. O ritmo dos meus dias é tão intenso que às vezes a gente se esquece de se alimentar 
direito. 
  
  
Em "Minha geladeira, afortunadamente, está cheia" (2º §), o termo em destaque classifique-se, 
morfologicamente, como: 
 a)  adjetivo 
 b)  advérbio 
 c)  substantivo 
 d)  verbo 
 e)  conjunção 
 
Questão 11: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2016  
Assunto: Conjunção  

Cace a liberdade 
  

(Martha Medeiros) 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso nós temos no prato, é a fonte de energia que nos faz levantar de manhã e sair para trabalhar. Nossa 
meta primeira é a sobrevivência do corpo. Mas como anda a dieta da alma? 
  
Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome me revirando por dentro. Uma fome que me deixou melancólica. Me dei conta de que 
estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas, e senti uma abstinência de viajar que me deixou até meio 
tonta. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia, e ando até um pouco acima do meu peso ideal, mas me senti desnutrida. 
Você já se sentiu assim também, precisando se alimentar? 
  
Revista, jornal, internet, isso tudo nos informa, nos situa no mundo, mas não sacia. A informação entra dentro da casa da gente 
em doses cavalares e nos encontra passivos, a gente apenas seleciona o que nos interessa e despreza o resto, e nem 
levantamos da cadeira neste processo. Para alimentar a alma, é obrigatório sair de casa. Sair à caça. Perseguir. 
  
Se não há silêncio a sua volta, cace o silêncio onde ele se esconde, pegue uma estradinha de terra batida, visite um sítio, uma 
cachoeira, ou vá para a beira da praia, o litoral é bonito neste época, tem uma luz diferente, o mar parece maior, há menos gente. 
  
Cace o afeto, procure quem você gosta de verdade, tire férias de rancores e mágoas, abrace forte, sorria, permita que o cacem 
também. 
  
Cace a liberdade que anda tão rara, liberdade de pensamento, de atitudes, vá ao encontro de tudo que não tem  regra, patrulha, 
horários. Cace o amanhã, o novo, o que ainda não foi contaminado por críticas, modismos, conceitos, vá atrás do que é 
surpreendente, o que se expande na sua frente, o que lhe provoca prazer de olhar, sentir, sorver. Entre numa galeria de arte. Vá 
assistir a um filme de um diretor que não conhece. Olhe para a sua cidade com olhos de estrangeiro, como se você fosse um 
turista. Abra portas. E páginas. 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso me mantém de pé, mas não acaba com meu cansaço diante de uma vida que, se eu me descuido, se 
torna repetitiva, monótona, entediante. Mas nada de descuido. Vou me entupir de calorias na alma. Há fartas sugestões no 
cardápio. Quero engordar no lugar certo. O ritmo dos meus dias é tão intenso que às vezes a gente se esquece de se alimentar 
direito. 
  
Em "O ritmo dos meus dias é tão intenso que às vezes a gente se esquece de se alimentar 
direito" (7º §), a conjunção em destaque introduz um valor semântico de: 
 a)  condição 
 b)  finalidade 



 c)  causa 
 d)  concessão 
 e)  consequência 
 
Questão 12: IBFC - AnaDP (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto: Conjunção  

É para ter medo? 
  
Para Gabriel Garcia Márquez (1927-2014), capaz de criar inesquecíveis cidades imaginárias e 
personagens fantásticos, delicado mesmo era o olhar para o comportamento banal do ser 
humano. Escreveu o Nobel de Literatura em 1980: “O único medo que nós, latinos, confessamos 
sem vergonha e até com um certo orgulho machista é o medo de avião. Talvez porque seja um 
medo diferente, que não existe desde nossas origens, como o medo do escuro ou o próprio medo 
de que se perceba que sentimos medo. Pelo contrário: o medo de avião é o mais recente de 
todos, pois só existe a partir do momento em que se inventou a ciência de voar, há apenas 77 
anos”. O medo de tubarões é ancestral. Há relatos da ferocidade dos cães marinhos em textos da 
Grécia antiga. [...] 
  

(Pieter Zalis e Renata Lucchesi, Veja, 29/07/15, p.89, fragmento) 
  
Entre as duas últimas frases do texto, há um ponto final. Contudo, percebendo-se a relação 
semântica que existe entre elas, seria possível substituir esse ponto criando um período 
composto relacionado por um conectivo: 
 a)  condicional 
 b)  temporal 
 c)  proporcional 
 d)  concessivo 
 e)  causal 
 
Questão 13: IBFC - Tec RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto: Preposição  
Texto I 

  
O direito à privacidade como elo da cidadania 

 
Quando o STF vier a julgar a ação de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional dos 
Editores de Livros contra o artigo do Código Civil que prevê a autorização para biografias 
comercializadas, os juizes estarão, mais uma vez, diante do dilema da Justiça, dos dois pratos da 
balança e qual deles fazer pesar mais com sua força. A liberdade de expressão de um lado e o 
direito à privacidade do outro, e cada juiz, ainda uma vez, diante do ato de decidir pela garantia 
de ambos estabelecida na Carta Magna. 
 
Ora, se preferirem dar ganho de causa à Adin dos editores, fortemente apoiada pelos meios de 
comunicação (TVs em especial), estarão contrariando os que, do outro lado, clamam pela 
garantia do seu direito à privacidade. Se a estes contemplarem com seu voto, estarão 
contrariando os primeiros, os grandes interessados em que vidas pessoais sejam livremente 
retratadas, transformadas em ativos comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo 
midiático que está, hoje em dia, para muito além do interesse público na circulação da 
informação, o jornalismo. 
 
Independentemente do que venha a decidir o STF em relação à questão, nós da associação 
Procure Saber, no âmbito do nosso pequeno foro e em que pesem as tantas dúvidas e posições 
entre nós, resolvemos exercer o nosso direito democrático de associação, de opinião e de 
manifestação, levando a público o nosso propósito de defender o direito à privacidade como elo 
importante da cadeia da cidadania soberana, chamando a atenção de toda a sociedade para a 
necessidade de amplo e profundo debate em torno desse tema, da delicada situação em que se 



encontra esse prato da balança do direito civil em nosso tempo, a privacidade, o que ela significa, 
o que ainda é possível fazer para que ela tenha sentido, para que os que ainda nela creem e 
confiam possam encontrar nas regras, nas normas e nas leis alguma garantia. O debate afinal 
toma corpo, podendo contribuir para posicionamentos mais conscientes, mais maduros e mais 
equilibrados sobre que tipo de vida queremos e podemos viver, se os indivíduos nos confins de 
suas vidas privadas ainda devem ser levados em conta, ainda reconhecidos e respeitados em 
seus direitos ou se já não importam mais. 
 
Temos tido sempre justificado apreço pelos que, ao longo da História, se mostram capazes de 
compreender os dilemas e contradições da vida em sociedade e que, apesar da dor e do 
sofrimento dessa condição trágica, estão dispostos a reconhecer de que lado estão. Como disse 
Francisco Bosco referindo-se ao dilema entre o interesse público e o privado, em seu escrito 
neste jornal, semana passada, é o princípio da soberania decisória sobre a vida privada que deve 
prevalecer. É a mesma, nossa opinião. 

 
(Gilberto Gil, O Globo, 15/10/2013) 

Texto II 
   
As preposições são importantes “elos” na organização textual. Percebe-se, na fala do pai na 
charge acima, a construção “acaba de chegar”. Assinale a opção em que se destaca, em um 
fragmento do texto I, uma preposição que cumpra o mesmo papel sintático da que foi sinalizada 
neste enunciado. 
 a)  “O direito à privacidade” (título) 
 b)  “Quando o STF vier a julgar” (1°§) 
 c)  “Ora, se preferirem dar ganho de causa” (2°§) 
 d)  “Se a estes contemplarem com seu voto,” (2°§) 
 e)  “O debate afinal toma corpo, podendo contribuir para posicionamentos” (3°§) 
  
  
Questão 14: IBFC - Tec RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto: Pronomes  

O direito à privacidade como elo da cidadania 
 
Quando o STF vier a julgar a ação de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional dos 
Editores de Livros contra o artigo do Código Civil que prevê a autorização para biografias 
comercializadas, os juizes estarão, mais uma vez, diante do dilema da Justiça, dos dois pratos da 
balança e qual deles fazer pesar mais com sua força. A liberdade de expressão de um lado e o 
direito à privacidade do outro, e cada juiz, ainda uma vez, diante do ato de decidir pela garantia 
de ambos estabelecida na Carta Magna. 
 
Ora, se preferirem dar ganho de causa à Adin dos editores, fortemente apoiada pelos meios de 
comunicação (TVs em especial), estarão contrariando os que, do outro lado, clamam pela 
garantia do seu direito à privacidade. Se a estes contemplarem com seu voto, estarão 
contrariando os primeiros, os grandes interessados em que vidas pessoais sejam livremente 
retratadas, transformadas em ativos comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo 
midiático que está, hoje em dia, para muito além do interesse público na circulação da 
informação, o jornalismo. 
 
Independentemente do que venha a decidir o STF em relação à questão, nós da associação 
Procure Saber, no âmbito do nosso pequeno foro e em que pesem as tantas dúvidas e posições 
entre nós, resolvemos exercer o nosso direito democrático de associação, de opinião e de 
manifestação, levando a público o nosso propósito de defender o direito à privacidade como elo 
importante da cadeia da cidadania soberana, chamando a atenção de toda a sociedade para a 
necessidade de amplo e profundo debate em torno desse tema, da delicada situação em que se 
encontra esse prato da balança do direito civil em nosso tempo, a privacidade, o que ela significa, 
o que ainda é possível fazer para que ela tenha sentido, para que os que ainda nela creem e 



confiam possam encontrar nas regras, nas normas e nas leis alguma garantia. O debate afinal 
toma corpo, podendo contribuir para posicionamentos mais conscientes, mais maduros e mais 
equilibrados sobre que tipo de vida queremos e podemos viver, se os indivíduos nos confins de 
suas vidas privadas ainda devem ser levados em conta, ainda reconhecidos e respeitados em 
seus direitos ou se já não importam mais. 
 
Temos tido sempre justificado apreço pelos que, ao longo da História, se mostram capazes de 
compreender os dilemas e contradições da vida em sociedade e que, apesar da dor e do 
sofrimento dessa condição trágica, estão dispostos a reconhecer de que lado estão. Como disse 
Francisco Bosco referindo-se ao dilema entre o interesse público e o privado, em seu escrito 
neste jornal, semana passada, é o princípio da soberania decisória sobre a vida privada que deve 
prevalecer. É a mesma, nossa opinião. 

 
(Gilberto Gil, O Globo, 15/10/2013) 

  
Leia o trecho a seguir e, sobre ele, responda à questão: 
 
“Se a estes contemplarem com seu voto, estarão contrariando os primeiros, os grandes 
interessados em que vidas pessoais sejam livremente retratadas, transformadas em ativos 
comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo midiático que está, hoje em dia, para 
muito além do interesse público na circulação da informação, o jornalismo. ” (2°§) 
  
A respeito da classe gramatical das palavras em destaque, a alternativa que as classifica 
corretamente, na ordem em que se encontram no trecho, é: 
 a)  pronome demonstrativo e conjunção 
 b)  pronome indefinido, e pronome relativo 
 c)  pronome demonstrativo e pronome relativo 
 d)  pronome indefinido e conjunção 
 e)  pronome pessoal e conjunção 
 
Questão 15: IBFC - Ass Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Pronomes  
Texto I 
  
  

Quindins 
 
Quindins Quando sentiu que ia morrer, o Dr. Ariosto pediu para falar a sós com a mulher, dona 
Quiléia (Quequé). 
 
- Senta aí, Quequé. 
 
Ela sentou na beira da cama. Protestou, chorosa, quando o marido disse que sabia que estava no 
fim. Mas o Dr. Ariosto a acalmou. Os dois sabiam que ele tinha pouco tempo de vida e era melhor 
que enfrentassem a situação sem drama. Precisava contar uma coisa à mulher. Para morrerem 
paz. Contou, então, que tinha outra família. 
 
- O quê, Ariosto?! 
 
Tinha. Pronto. Outra mulher, outros filhos, até outros netos. A dona Quiléia iria saber de qualquer 
maneira, pois ele incluíra a outra família no seu testamento. Mas tinha decidido contar ele mesmo. 
De viva, por assim dizer, voz. Para que não ficasse aquela mentira entre eles. E para que dona 
Quiléia fosse tolerante com a sua memória e com a outra. Promete, Quequé? Dona Quiléia 
chorava muito. Só pôde fazer “sim” com a cabeça. Aliviado, o Dr. Ariosto deixou a cabeça cair no 
travesseiro. Podia morrer em paz. 
 



Mas aconteceu o seguinte: não morreu. Teve uma melhora surpreendente, que os médicos não 
souberam explicar e que Dona Quiléia atribui à promessa que fizera a seu santo. Em poucas 
semanas, estava fora de cama. Ainda precisa de cuidados, é claro. Dona Quiléia tem que regular 
sua alimentação, dar remédio na hora certa... Ficam os dois sentados na sala, olhando a 
televisão, em silêncio. Um silêncio constrangido. O Dr. Ariosto arrependido de ter feito a 
confissão. A Dona Quiléia achando que não fica bem se aproveitar de uma revelação que o 
homem fez, afinal, no seu leito de morte. Simplesmente não tocam no assunto. No outro dia o Dr. 
Ariosto teve permissão do médico para sair, pela primeira vez, de casa. Arrumou-se. Pediu para 
chamarem um táxi. 
 
- Quer que eu vá com você? - perguntou a mulher. 
 
- Não precisa. 
 
- Você demora? - Não, não. Vou só... 
 
Não completou a frase. Ficaram mais alguns instantes na porta, em silêncio. Depois ele disse: 
 
- Bom. Tchau. 
 
- Tchau. 
 
Agora, tem uma coisa: Dona Quiléia não pagou a promessa ao santo. Ainda compra quindins 
escondido e os come sozinha. Aliás, deu para comer quindões. Grandes, enormes, translúcidos 
quindões. 

 
                                                                                                               (Luis Fernando Veríssimo) 

  
  
No trecho “Teve uma melhora surpreendente, que os médicos não souberam explicar” (6°§), o 
pronome em destaque, no contexto em que se encontra, tem como referente: 
 a)  Dr. Ariosto 
 b)  melhora surpreendente 
 c)  médicos 
 d)  Dona Quiléia 
 
Questão 16: IBFC - Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Sintaxe  
Texto I 
 
Sinto-me um pouco intrusa vasculhando minha infância. Não quero perturbar aquela menina no 
seu oficio de sonhar. Não a quero sobressaltar quando se abre para o mundo que tão 
intensamente adivinha, nem interromper sua risada quando acha graça de algo que ninguém 
mais percebeu. 
 
Tento remonta-la aqui num quebra-cabeças que vai formar um retrato — o meu retrato? 
Certamente faltarão algumas pegas. Mas, falhada e fragmentaria, esta sou eu, e me reconheço 
assim em toda a minha incompletude. 
 
Algumas destas narrações ja publiquei. São meu rebanho, e posso chama-las de volta quando 
quiser. Muitas eu mesma vi e vivi; outras apanhei soltas no ar, pois sempre há quem se exponha 
a uma criança que finge não escutar nem enxergar muita coisa da sua vida ao res-do-chão. 
 
Aqui onde estou — diante deste computador, nesta altura e deste ângulo afinal compreendo que 
não são as palavras que produzem o mundo, pois este nem ao menos cabe dentro delas. Assim 



aquela menina dançando no patio na chuva não cabia no seu protegido cotidiano: procurava 
sempre o susto que viria além. 
 
Então enfiava-se atras dos biombos da imaginação, colocava as mascaras e espiava o belo e o 
intrigante, que levaria o resto de sua vida tentando descrever. 

 
(Lya Luft, Mar de dentro, p. 13-14) 

  
Considere o trecho abaixo para responder a questão: 
  
"Nao a quero sobressaltar quando se abre para o mundo que tao intensamente adivinha, nem 
interromper sua risada quando acha graça de algo que ninguém mais percebeu." (1°§) 
 
Os dois fragmentos destacados no trecho relacionam-se sintatico-semanticamente. Assinale a 
opção que indica, corretamente, o tipo de relação sintatica que ha entre eles e o valor semantico 
explicitado. 
 a) dependencia sintatica; oposição 
 b) independencia sintatica; adição 
 c) dependencia sintatica; tempo 
 d) independencia sintatica; conclusão 
 
Questão 17: IBFC - Tec RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto: Análise Sintática  

O direito à privacidade como elo da cidadania 
 
Quando o STF vier a julgar a ação de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional dos 
Editores de Livros contra o artigo do Código Civil que prevê a autorização para biografias 
comercializadas, os juizes estarão, mais uma vez, diante do dilema da Justiça, dos dois pratos da 
balança e qual deles fazer pesar mais com sua força. A liberdade de expressão de um lado e o 
direito à privacidade do outro, e cada juiz, ainda uma vez, diante do ato de decidir pela garantia 
de ambos estabelecida na Carta Magna. 
 
Ora, se preferirem dar ganho de causa à Adin dos editores, fortemente apoiada pelos meios de 
comunicação (TVs em especial), estarão contrariando os que, do outro lado, clamam pela 
garantia do seu direito à privacidade. Se a estes contemplarem com seu voto, estarão 
contrariando os primeiros, os grandes interessados em que vidas pessoais sejam livremente 
retratadas, transformadas em ativos comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo 
midiático que está, hoje em dia, para muito além do interesse público na circulação da 
informação, o jornalismo. 
 
Independentemente do que venha a decidir o STF em relação à questão, nós da associação 
Procure Saber, no âmbito do nosso pequeno foro e em que pesem as tantas dúvidas e posições 
entre nós, resolvemos exercer o nosso direito democrático de associação, de opinião e de 
manifestação, levando a público o nosso propósito de defender o direito à privacidade como elo 
importante da cadeia da cidadania soberana, chamando a atenção de toda a sociedade para a 
necessidade de amplo e profundo debate em torno desse tema, da delicada situação em que se 
encontra esse prato da balança do direito civil em nosso tempo, a privacidade, o que ela significa, 
o que ainda é possível fazer para que ela tenha sentido, para que os que ainda nela creem e 
confiam possam encontrar nas regras, nas normas e nas leis alguma garantia. O debate afinal 
toma corpo, podendo contribuir para posicionamentos mais conscientes, mais maduros e mais 
equilibrados sobre que tipo de vida queremos e podemos viver, se os indivíduos nos confins de 
suas vidas privadas ainda devem ser levados em conta, ainda reconhecidos e respeitados em 
seus direitos ou se já não importam mais. 
 
Temos tido sempre justificado apreço pelos que, ao longo da História, se mostram capazes de 
compreender os dilemas e contradições da vida em sociedade e que, apesar da dor e do 



sofrimento dessa condição trágica, estão dispostos a reconhecer de que lado estão. Como disse 
Francisco Bosco referindo-se ao dilema entre o interesse público e o privado, em seu escrito 
neste jornal, semana passada, é o princípio da soberania decisória sobre a vida privada que deve 
prevalecer. É a mesma, nossa opinião. 

 
(Gilberto Gil, O Globo, 15/10/2013) 

  
Analisando-se, sintaticamente, o trecho “Como disse Francisco Bosco referindo-se ao dilema 
entre o interesse público e o privado, em seu escrito neste jornal, semana passada”, presente no 
último parágrafo, percebe-se que se comete um ERRO na indicação da função sintática de um 
dos termos que o estrutura em: 
 a)  “Francisco Bosco” - sujeito simples 
 b)  “ao dilema” - objeto indireto 
 c)  “público e o privado” - adjunto adnominal 
 d)  “em seu escrito neste jornal” - aposto 
 e)  “semana passada” - adjunto adverbial 
  
 
Questão 18: IBFC - Ana San (EMBASA)/EMBASA/Enfermeiro do Trabalho/2015  
Assunto: Análise Sintática  

Não quer ajudar, não atrapalha 
                                  (Gregório Duvivier) 

 
É sempre a mesma coisa. Primeiro todo o mundo põe um filtro arco-íris no avatar. Depois vem 
uma onda de gente criticando quem trocou o avatar. Depois vem a onda criticando quem criticou. 
Em seguida começam a criticar quem criticou os que criticaram. Nesse momento já começaram 
as ofensas pessoais e já se esqueceu o porquê de ter trocado o avatar, ou trocado o nome para 
guarani kayowá, ou abraçado qualquer outra causa. 
 
Toda batalha pode ser ridicularizada. Você é contra a homofobia: essa bandeira é fácil, quero ver 
levantar bandeira contra a transfobia. Você é contra a transfobia: estatisticamente a transfobia 
afeta muito pouca gente se comparada ao machismo. Você é contra o machismo: mas a mulher 
está muito mais incluída na sociedade do que os negros. E por aí vai. Você é de esquerda, mas 
não doa pros pobres? Hipócrita. Ah, você doa pros pobres? Populista. Culpado. Assistencialista. 
 
Cintia Suzuki resumiu bem: “Você coloca um avatar coloridinho, aí não pode porque tem gente 
passando fome. Aí o governo faz um programa pras pessoas não passarem mais fome, e aí não 
pode porque é sustentar vagabundo (...). Moral da história: deixa os outros ajudarem quem bem 
entenderem, já que você não vai ajudar ninguém". 
 
Todo vegetariano diz que a parte difícil de não comer carne não é não comer carne. Chato mesmo 
é aguentar a reação dos carnívoros: “De onde você tira a proteína? Você tem pena de bicho? Mas 
de rúcula você não tem pena? E das pessoas que colhem a rúcula, você não tem pena? E dos 
peruanos que não podem mais comprar quinoa e estão morrendo de fome?" 
 
O estranho é que, independentemente da sua orientação em relação à carne, não há quem não 
concorde que o vegetarianismo seria melhor para o mundo, seja do ponto de vista dos animais, 
ou do meio ambiente, ou da saúde, ou de tudo junto. O problema é exatamente esse: alguém 
fazendo alguma coisa lembra a gente de que a gente não está fazendo nada. Quando o vizinho 
separa o lixo, você se sente mal por não separar. A solução? Xingar o vizinho, esse hipócrita que 
separa o lixo, mas fuma cigarro. Assim é fácil, vizinho. 
 
Quem não faz nada pra mudar o mundo está sempre muito empenhado em provar que a pessoa 
que faz alguma coisa está errada — melhor seria se usasse essa energia para tentar mudar, de 
fato, alguma coisa. Como diria minha avó: não quer ajudar, não atrapalha. 

 



 
(Disponível em: http://www1 .folha.uol.com.br/colunas/ areaorioduvivier/2015/07/1654941-nao-auer-aiudar-nao-atrapalha.shtml. Acesso em: 10/09/15) 

  
A respeito das orações que constituem o título do texto, é correto afirmar que ocorrem: 
 a) apenas duas orações coordenadas. 
 b)  três orações subordinadas. 
 c) duas orações coordenadas e uma subordinada. 
 d) duas orações subordinadas e uma coordenada. 
 
Questão 19: IBFC - Ass Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Análise Sintática  
Texto I 
  
  

Quindins 
 
Quindins Quando sentiu que ia morrer, o Dr. Ariosto pediu para falar a sós com a mulher, dona 
Quiléia (Quequé). 
 
- Senta aí, Quequé. 
 
Ela sentou na beira da cama. Protestou, chorosa, quando o marido disse que sabia que estava no 
fim. Mas o Dr. Ariosto a acalmou. Os dois sabiam que ele tinha pouco tempo de vida e era melhor 
que enfrentassem a situação sem drama. Precisava contar uma coisa à mulher. Para morrerem 
paz. Contou, então, que tinha outra família. 
 
- O quê, Ariosto?! 
 
Tinha. Pronto. Outra mulher, outros filhos, até outros netos. A dona Quiléia iria saber de qualquer 
maneira, pois ele incluíra a outra família no seu testamento. Mas tinha decidido contar ele mesmo. 
De viva, por assim dizer, voz. Para que não ficasse aquela mentira entre eles. E para que dona 
Quiléia fosse tolerante com a sua memória e com a outra. Promete, Quequé? Dona Quiléia 
chorava muito. Só pôde fazer “sim” com a cabeça. Aliviado, o Dr. Ariosto deixou a cabeça cair no 
travesseiro. Podia morrer em paz. 
 
Mas aconteceu o seguinte: não morreu. Teve uma melhora surpreendente, que os médicos não 
souberam explicar e que Dona Quiléia atribui à promessa que fizera a seu santo. Em poucas 
semanas, estava fora de cama. Ainda precisa de cuidados, é claro. Dona Quiléia tem que regular 
sua alimentação, dar remédio na hora certa... Ficam os dois sentados na sala, olhando a 
televisão, em silêncio. Um silêncio constrangido. O Dr. Ariosto arrependido de ter feito a 
confissão. A Dona Quiléia achando que não fica bem se aproveitar de uma revelação que o 
homem fez, afinal, no seu leito de morte. Simplesmente não tocam no assunto. No outro dia o Dr. 
Ariosto teve permissão do médico para sair, pela primeira vez, de casa. Arrumou-se. Pediu para 
chamarem um táxi. 
 
- Quer que eu vá com você? - perguntou a mulher. 
 
- Não precisa. 
 
- Você demora? - Não, não. Vou só... 
 
Não completou a frase. Ficaram mais alguns instantes na porta, em silêncio. Depois ele disse: 
 
- Bom. Tchau. 
 
- Tchau. 



 
Agora, tem uma coisa: Dona Quiléia não pagou a promessa ao santo. Ainda compra quindins 
escondido e os come sozinha. Aliás, deu para comer quindões. Grandes, enormes, translúcidos 
quindões. 

 
                                                                                                               (Luis Fernando Veríssimo) 

  
Em todas as opções abaixo, encontra-se destacado um exemplo de locução adverbial, exceto: 
 a)  “o Dr. Ariosto pediu para falar a sós com a mulher” (1°§) 
 b)  “Ela sentou na beira da cama.” (3°§) 
 c)  “Outra mulher, outros filhos, até outros netos.” (5°§) 
 d)  “Podia morrer em paz.” (5°St) 
 
Questão 20: IBFC - Ass Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Análise Sintática  
Texto I 
  
  

Quindins 
 
Quindins Quando sentiu que ia morrer, o Dr. Ariosto pediu para falar a sós com a mulher, dona 
Quiléia (Quequé). 
 
- Senta aí, Quequé. 
 
Ela sentou na beira da cama. Protestou, chorosa, quando o marido disse que sabia que estava no 
fim. Mas o Dr. Ariosto a acalmou. Os dois sabiam que ele tinha pouco tempo de vida e era melhor 
que enfrentassem a situação sem drama. Precisava contar uma coisa à mulher. Para morrerem 
paz. Contou, então, que tinha outra família. 
 
- O quê, Ariosto?! 
 
Tinha. Pronto. Outra mulher, outros filhos, até outros netos. A dona Quiléia iria saber de qualquer 
maneira, pois ele incluíra a outra família no seu testamento. Mas tinha decidido contar ele mesmo. 
De viva, por assim dizer, voz. Para que não ficasse aquela mentira entre eles. E para que dona 
Quiléia fosse tolerante com a sua memória e com a outra. Promete, Quequé? Dona Quiléia 
chorava muito. Só pôde fazer “sim” com a cabeça. Aliviado, o Dr. Ariosto deixou a cabeça cair no 
travesseiro. Podia morrer em paz. 
 
Mas aconteceu o seguinte: não morreu. Teve uma melhora surpreendente, que os médicos não 
souberam explicar e que Dona Quiléia atribui à promessa que fizera a seu santo. Em poucas 
semanas, estava fora de cama. Ainda precisa de cuidados, é claro. Dona Quiléia tem que regular 
sua alimentação, dar remédio na hora certa... Ficam os dois sentados na sala, olhando a 
televisão, em silêncio. Um silêncio constrangido. O Dr. Ariosto arrependido de ter feito a 
confissão. A Dona Quiléia achando que não fica bem se aproveitar de uma revelação que o 
homem fez, afinal, no seu leito de morte. Simplesmente não tocam no assunto. No outro dia o Dr. 
Ariosto teve permissão do médico para sair, pela primeira vez, de casa. Arrumou-se. Pediu para 
chamarem um táxi. 
 
- Quer que eu vá com você? - perguntou a mulher. 
 
- Não precisa. 
 
- Você demora? - Não, não. Vou só... 
 



Não completou a frase. Ficaram mais alguns instantes na porta, em silêncio. Depois ele disse: 
 
- Bom. Tchau. 
 
- Tchau. 
 
Agora, tem uma coisa: Dona Quiléia não pagou a promessa ao santo. Ainda compra quindins 
escondido e os come sozinha. Aliás, deu para comer quindões. Grandes, enormes, translúcidos 
quindões. 

 
                                                                                                               (Luis Fernando Veríssimo) 

  
Considerando o contexto em que se encontra a oração “Protestou, chorosa.” (3°§), pode-se 
afirmar que o termo em destaque exerce a função sintática de: 
 a)  predicativo do sujeito 
 b)  adjunto adverbial 
 c)  adjunto adnominal 
 d)  complemento nominal 
 
Questão 21: IBFC - Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Análise Sintática  
Texto I 
 
Sinto-me um pouco intrusa vasculhando minha infância. Não quero perturbar aquela menina no 
seu oficio de sonhar. Não a quero sobressaltar quando se abre para o mundo que tão 
intensamente adivinha, nem interromper sua risada quando acha graça de algo que ninguém 
mais percebeu. 
 
Tento remonta-la aqui num quebra-cabeças que vai formar um retrato — o meu retrato? 
Certamente faltarão algumas pegas. Mas, falhada e fragmentaria, esta sou eu, e me reconheço 
assim em toda a minha incompletude. 
 
Algumas destas narrações ja publiquei. São meu rebanho, e posso chama-las de volta quando 
quiser. Muitas eu mesma vi e vivi; outras apanhei soltas no ar, pois sempre há quem se exponha 
a uma criança que finge não escutar nem enxergar muita coisa da sua vida ao res-do-chão. 
 
Aqui onde estou — diante deste computador, nesta altura e deste ângulo afinal compreendo que 
não são as palavras que produzem o mundo, pois este nem ao menos cabe dentro delas. Assim 
aquela menina dançando no patio na chuva não cabia no seu protegido cotidiano: procurava 
sempre o susto que viria além. 
 
Então enfiava-se atras dos biombos da imaginação, colocava as mascaras e espiava o belo e o 
intrigante, que levaria o resto de sua vida tentando descrever. 

 
(Lya Luft, Mar de dentro, p. 13-14) 

  
  
Considere o trecho abaixo para responder as questão: 
  
"Não a quero sobressaltar quando se abre para o mundo que tao intensamente adivinha, nem 
interromper sua risada quando acha graça de algo que ningu6m mais percebeu." (1°§) 
  
Assinale a opção em que se aponta, erroneamente, a analise sintática do termo indicado. 
 a) "que tão intensamente adivinha" — objeto indireto 
 b) "o mundo que tão intensamente" — adjunto adverbial 
 c) "Não a quero sobressaltar" — objeto direto 



 d) "ninguém mais percebeu" — sujeito 
 
Questão 22: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2016  
Assunto: Análise Sintática  

Cace a liberdade 
  

(Martha Medeiros) 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso nós temos no prato, é a fonte de energia que nos faz levantar de manhã e sair para trabalhar. Nossa 
meta primeira é a sobrevivência do corpo. Mas como anda a dieta da alma? 
  
Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome me revirando por dentro. Uma fome que me deixou melancólica. Me dei conta de que 
estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas, e senti uma abstinência de viajar que me deixou até meio 
tonta. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia, e ando até um pouco acima do meu peso ideal, mas me senti desnutrida. 
Você já se sentiu assim também, precisando se alimentar? 
  
Revista, jornal, internet, isso tudo nos informa, nos situa no mundo, mas não sacia. A informação entra dentro da casa da gente 
em doses cavalares e nos encontra passivos, a gente apenas seleciona o que nos interessa e despreza o resto, e nem 
levantamos da cadeira neste processo. Para alimentar a alma, é obrigatório sair de casa. Sair à caça. Perseguir. 
  
Se não há silêncio a sua volta, cace o silêncio onde ele se esconde, pegue uma estradinha de terra batida, visite um sítio, uma 
cachoeira, ou vá para a beira da praia, o litoral é bonito neste época, tem uma luz diferente, o mar parece maior, há menos gente. 
  
Cace o afeto, procure quem você gosta de verdade, tire férias de rancores e mágoas, abrace forte, sorria, permita que o cacem 
também. 
  
Cace a liberdade que anda tão rara, liberdade de pensamento, de atitudes, vá ao encontro de tudo que não tem  regra, patrulha, 
horários. Cace o amanhã, o novo, o que ainda não foi contaminado por críticas, modismos, conceitos, vá atrás do que é 
surpreendente, o que se expande na sua frente, o que lhe provoca prazer de olhar, sentir, sorver. Entre numa galeria de arte. Vá 
assistir a um filme de um diretor que não conhece. Olhe para a sua cidade com olhos de estrangeiro, como se você fosse um 
turista. Abra portas. E páginas. 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso me mantém de pé, mas não acaba com meu cansaço diante de uma vida que, se eu me descuido, se 
torna repetitiva, monótona, entediante. Mas nada de descuido. Vou me entupir de calorias na alma. Há fartas sugestões no 
cardápio. Quero engordar no lugar certo. O ritmo dos meus dias é tão intenso que às vezes a gente se esquece de se alimentar 
direito. 
  
Considerando a estrutura do período "Quero engordar no lugar certo." (7º §), pode-se afirmar, 
sobre o verbo em destaque que: 
 a)  não apresenta complemento 
 b)  está flexionado no futuro do presente 
 c)  seu sujeito é inexistente 
 d)  constitui uma oração 
 e)  expressa a ideia de possibilidade 
  
 
Questão 23: IBFC - AnaDP (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto: Análise Sintática  
Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que nenhum rabo de saia 
a provocasse. Não me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me pareceu que mulher é 
um bicho esquisito, difícil de governar. 
  
A que eu conhecia era a Rosa do Marciano, muito ordinária. Havia conhecido também a Germana 
e outras dessa laia. Por elas eu julgava todas. Não me sentia, pois inclinando para nenhuma: o 
que sentia era desejo de preparar um herdeiro para as terras de S. Bernardo. 
  
Tentei fantasiar uma criatura alta, sadia, com trinta anos, cabelos pretos – mas parei aí. Sou 
incapaz de imaginação, e as coisas boas que mencionei vinham destacadas, nunca se juntando 
para formar um ser completo. Lembrei-me de senhoras minhas conhecidas: d. Emília Mendonça, 
uma Gama, a irmã de Azevedo Gondim, d. Macela, filha do dr. Magalhães, juiz de direito. 
  



(RAMOS, Graciliano. São Bernardo, Rio de Janeiro: Record, 2009, p. 67) 
  
Considere o fragmento abaixo para responder à questão. 
 
“Não me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me pareceu que mulher é um bicho 
esquisito, difícil de governar.” (1º§) 
 
A expressão “um bicho esquisito”, na oração em que se encontra, relaciona-se ao substantivo 
“mulher” desempenhando a função sintática de: 
 a)  objeto direto 
 b)  predicativo do sujeito 
 c)  adjunto adnominal 
 d)  adjunto adverbial 
 e)  complemento nominal 
  
 
Questão 24: IBFC - Ass Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Crase  
Texto I 
  
  

Quindins 
 
Quindins Quando sentiu que ia morrer, o Dr. Ariosto pediu para falar a sós com a mulher, dona 
Quiléia (Quequé). 
 
- Senta aí, Quequé. 
 
Ela sentou na beira da cama. Protestou, chorosa, quando o marido disse que sabia que estava no 
fim. Mas o Dr. Ariosto a acalmou. Os dois sabiam que ele tinha pouco tempo de vida e era melhor 
que enfrentassem a situação sem drama. Precisava contar uma coisa à mulher. Para morrerem 
paz. Contou, então, que tinha outra família. 
 
- O quê, Ariosto?! 
 
Tinha. Pronto. Outra mulher, outros filhos, até outros netos. A dona Quiléia iria saber de qualquer 
maneira, pois ele incluíra a outra família no seu testamento. Mas tinha decidido contar ele mesmo. 
De viva, por assim dizer, voz. Para que não ficasse aquela mentira entre eles. E para que dona 
Quiléia fosse tolerante com a sua memória e com a outra. Promete, Quequé? Dona Quiléia 
chorava muito. Só pôde fazer “sim” com a cabeça. Aliviado, o Dr. Ariosto deixou a cabeça cair no 
travesseiro. Podia morrer em paz. 
 
Mas aconteceu o seguinte: não morreu. Teve uma melhora surpreendente, que os médicos não 
souberam explicar e que Dona Quiléia atribui à promessa que fizera a seu santo. Em poucas 
semanas, estava fora de cama. Ainda precisa de cuidados, é claro. Dona Quiléia tem que regular 
sua alimentação, dar remédio na hora certa... Ficam os dois sentados na sala, olhando a 
televisão, em silêncio. Um silêncio constrangido. O Dr. Ariosto arrependido de ter feito a 
confissão. A Dona Quiléia achando que não fica bem se aproveitar de uma revelação que o 
homem fez, afinal, no seu leito de morte. Simplesmente não tocam no assunto. No outro dia o Dr. 
Ariosto teve permissão do médico para sair, pela primeira vez, de casa. Arrumou-se. Pediu para 
chamarem um táxi. 
 
- Quer que eu vá com você? - perguntou a mulher. 
 
- Não precisa. 
 



- Você demora? - Não, não. Vou só... 
 
Não completou a frase. Ficaram mais alguns instantes na porta, em silêncio. Depois ele disse: 
 
- Bom. Tchau. 
 
- Tchau. 
 
Agora, tem uma coisa: Dona Quiléia não pagou a promessa ao santo. Ainda compra quindins 
escondido e os come sozinha. Aliás, deu para comer quindões. Grandes, enormes, translúcidos 
quindões. 

 
                                                                                                               (Luis Fernando Veríssimo) 

  
  
No fragmento “Precisava contar uma coisa à mulher” (3°§), a crase ocorre, basicamente, devido: 
 a)   à regência do verbo precisar e ao complemento feminino. 
 b)  à construção de uma locução adverbial com vocábulo feminino. 
 c)  ao “a” inicial de uma locução prepositiva com vocábulo feminino. 
 d)  à regência do verbo “contar” e ao complemento feminino. 
 
Questão 25: IBFC - Tec Sup Esp (MGS)/MGS/Administração/2015  
Assunto: Pontuação  
Texto 
 
Bem-vindo. E parabéns. Estou encantado com seu sucesso. Chegar aqui não foi fácil, eu sei. Na 
verdade, suspeito que foi um pouco mais difícil do que você imagina. 
 
Para início de conversa, para você estar aqui agora, trilhões de átomos agitados tiveram de se 
reunir de uma maneira, intricada e intrigantemente providencial a fim de criá-lo. É uma 
organização tão especializada e particular que nunca antes foi tentada e só existirá desta vez. 
Nos próximos anos (esperamos), essas partículas minúsculas se dedicarão totalmente aos 
bilhões de esforços jeitosos e cooperativos necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo 
experimentar o estado agradabilíssimo, mas ao qual não damos o devido valor, conhecido como 
existência. 
 
Por que os átomos se dão esse trabalho é um enigma. Ser você não é uma experiência 
gratificante no nível atômico. Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na verdade nem 
ligam para você - eles nem sequer sabem que você existe. Não sabem nem que eles existem. 
São partículas insensíveis, afinal, e nem estão vivas. (A ideia de que se você se desintegrasse, 
arrancando com uma pinça um átomo de cada vez, produziria um montículo de poeira atômica 
fina, sem nenhum sinal de vida, mas que constituiria você, é meio sinistra.) No entanto, durante 
sua existência, eles responderão a um só impulso dominante: fazer com que você seja você. 

 
(BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo. Trad. de Ivo Korytowski. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 11) 

  
No trecho “Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na verdade nem ligam para você" 
(3°§), a pontuação não está de acordo com o que prescreve a norma padrão da Língua. Nesse 
sentido, assinale a reescritura que corrija o problema de pontuação. 
 a) “Apesar de toda a atenção dedicada seus átomos, na verdade, nem ligam para você" 
 b) “Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na verdade nem ligam, para você" 
 c) "Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na verdade, nem ligam, para você" 
 d) “Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos, na verdade, nem ligam para você" 
 
Questão 26: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2016  
Assunto: Pontuação  



Cace a liberdade 
  

(Martha Medeiros) 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso nós temos no prato, é a fonte de energia que nos faz levantar de manhã e sair para 
trabalhar. Nossa meta primeira é a sobrevivência do corpo. Mas como anda a dieta da alma? 
  
Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome me revirando por dentro. Uma fome que me deixou melancólica. Me dei 
conta de que estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas, e senti uma abstinência de viajar 
que me deixou até meio tonta. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia, e ando até um pouco acima do meu 
peso ideal, mas me senti desnutrida. Você já se sentiu assim também, precisando se alimentar? 
  
Revista, jornal, internet, isso tudo nos informa, nos situa no mundo, mas não sacia. A informação entra dentro da 
casa da gente em doses cavalares e nos encontra passivos, a gente apenas seleciona o que nos interessa e 
despreza o resto, e nem levantamos da cadeira neste processo. Para alimentar a alma, é obrigatório sair de casa. 
Sair à caça. Perseguir. 
  
Se não há silêncio a sua volta, cace o silêncio onde ele se esconde, pegue uma estradinha de terra batida, visite um 
sítio, uma cachoeira, ou vá para a beira da praia, o litoral é bonito neste época, tem uma luz diferente, o mar parece 
maior, há menos gente. 
  
Cace o afeto, procure quem você gosta de verdade, tire férias de rancores e mágoas, abrace forte, sorria, permita 
que o cacem também. 
  
Cace a liberdade que anda tão rara, liberdade de pensamento, de atitudes, vá ao encontro de tudo que não tem 
 regra, patrulha, horários. Cace o amanhã, o novo, o que ainda não foi contaminado por críticas, modismos, 
conceitos, vá atrás do que é surpreendente, o que se expande na sua frente, o que lhe provoca prazer de olhar, 
sentir, sorver. Entre numa galeria de arte. Vá assistir a um filme de um diretor que não conhece. Olhe para a sua 
cidade com olhos de estrangeiro, como se você fosse um turista. Abra portas. E páginas. 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso me mantém de pé, mas não acaba com meu cansaço diante de uma vida que, se eu me 
descuido, se torna repetitiva, monótona, entediante. Mas nada de descuido. Vou me entupir de calorias na alma. Há 
fartas sugestões no cardápio. Quero engordar no lugar certo. O ritmo dos meus dias é tão intenso que às vezes a 
gente se esquece de se alimentar direito. 
  
Considerando o contexto, percebe-se que, em todas as alternativas abaixo, a vírgula foi empregada pela mesma 
razão, EXCETO em: 
 a)  "estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas" (2º §) 
 b)  "Revista, jornal, internet" (3º §) 
 c)  "abrace forte, sorria, permita que o cacem também." (5º §) 
 d)  "Para alimentar a alma, é obrigatório sair de casa." (3º §) 
 e)  "Arroz, feijão, bife, ovo." (7º §) 
 
Questão 27: IBFC - Tec RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

O direito à privacidade como elo da cidadania 
 
Quando o STF vier a julgar a ação de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional dos 
Editores de Livros contra o artigo do Código Civil que prevê a autorização para biografias 
comercializadas, os juizes estarão, mais uma vez, diante do dilema da Justiça, dos dois pratos da 
balança e qual deles fazer pesar mais com sua força. A liberdade de expressão de um lado e o 
direito à privacidade do outro, e cada juiz, ainda uma vez, diante do ato de decidir pela garantia 
de ambos estabelecida na Carta Magna. 
 
Ora, se preferirem dar ganho de causa à Adin dos editores, fortemente apoiada pelos meios de 
comunicação (TVs em especial), estarão contrariando os que, do outro lado, clamam pela 
garantia do seu direito à privacidade. Se a estes contemplarem com seu voto, estarão 
contrariando os primeiros, os grandes interessados em que vidas pessoais sejam livremente 
retratadas, transformadas em ativos comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo 
midiático que está, hoje em dia, para muito além do interesse público na circulação da 



informação, o jornalismo. 
 
Independentemente do que venha a decidir o STF em relação à questão, nós da associação 
Procure Saber, no âmbito do nosso pequeno foro e em que pesem as tantas dúvidas e posições 
entre nós, resolvemos exercer o nosso direito democrático de associação, de opinião e de 
manifestação, levando a público o nosso propósito de defender o direito à privacidade como elo 
importante da cadeia da cidadania soberana, chamando a atenção de toda a sociedade para a 
necessidade de amplo e profundo debate em torno desse tema, da delicada situação em que se 
encontra esse prato da balança do direito civil em nosso tempo, a privacidade, o que ela significa, 
o que ainda é possível fazer para que ela tenha sentido, para que os que ainda nela creem e 
confiam possam encontrar nas regras, nas normas e nas leis alguma garantia. O debate afinal 
toma corpo, podendo contribuir para posicionamentos mais conscientes, mais maduros e mais 
equilibrados sobre que tipo de vida queremos e podemos viver, se os indivíduos nos confins de 
suas vidas privadas ainda devem ser levados em conta, ainda reconhecidos e respeitados em 
seus direitos ou se já não importam mais. 
 
Temos tido sempre justificado apreço pelos que, ao longo da História, se mostram capazes de 
compreender os dilemas e contradições da vida em sociedade e que, apesar da dor e do 
sofrimento dessa condição trágica, estão dispostos a reconhecer de que lado estão. Como disse 
Francisco Bosco referindo-se ao dilema entre o interesse público e o privado, em seu escrito 
neste jornal, semana passada, é o princípio da soberania decisória sobre a vida privada que deve 
prevalecer. É a mesma, nossa opinião. 

 
(Gilberto Gil, O Globo, 15/10/2013) 

  
Leia o trecho a seguir e, sobre ele, responda à questão: 
 
“Se a estes contemplarem com seu voto, estarão contrariando os primeiros, os grandes 
interessados em que vidas pessoais sejam livremente retratadas, transformadas em ativos 
comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo midiático que está, hoje em dia, para 
muito além do interesse público na circulação da informação, o jornalismo. ” (2°§) 
  
Respectivamente, a alternativa cujos referentes das palavras em destaque estão corretamente 
indicados é: 
 a)  os que clamam pela garantia do direito à privacidade; espetáculo midiático. 
 b)  Adin dos editores; o jornalismo. 
 c)  os que clamam pela garantia do direito à privacidade; a Adin dos editores. 
 d)  as Tv’s em especial; o espetáculo midiático. 
 e)  meios de comunicação; jornalismo. 
 
Questão 28: IBFC - Tec RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto: Semântica  

O direito à privacidade como elo da cidadania 
 
Quando o STF vier a julgar a ação de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional dos 
Editores de Livros contra o artigo do Código Civil que prevê a autorização para biografias 
comercializadas, os juizes estarão, mais uma vez, diante do dilema da Justiça, dos dois pratos da 
balança e qual deles fazer pesar mais com sua força. A liberdade de expressão de um lado e o 
direito à privacidade do outro, e cada juiz, ainda uma vez, diante do ato de decidir pela garantia 
de ambos estabelecida na Carta Magna. 
 
Ora, se preferirem dar ganho de causa à Adin dos editores, fortemente apoiada pelos meios de 
comunicação (TVs em especial), estarão contrariando os que, do outro lado, clamam pela 
garantia do seu direito à privacidade. Se a estes contemplarem com seu voto, estarão 
contrariando os primeiros, os grandes interessados em que vidas pessoais sejam livremente 
retratadas, transformadas em ativos comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo 



midiático que está, hoje em dia, para muito além do interesse público na circulação da 
informação, o jornalismo. 
 
Independentemente do que venha a decidir o STF em relação à questão, nós da associação 
Procure Saber, no âmbito do nosso pequeno foro e em que pesem as tantas dúvidas e posições 
entre nós, resolvemos exercer o nosso direito democrático de associação, de opinião e de 
manifestação, levando a público o nosso propósito de defender o direito à privacidade como elo 
importante da cadeia da cidadania soberana, chamando a atenção de toda a sociedade para a 
necessidade de amplo e profundo debate em torno desse tema, da delicada situação em que se 
encontra esse prato da balança do direito civil em nosso tempo, a privacidade, o que ela significa, 
o que ainda é possível fazer para que ela tenha sentido, para que os que ainda nela creem e 
confiam possam encontrar nas regras, nas normas e nas leis alguma garantia. O debate afinal 
toma corpo, podendo contribuir para posicionamentos mais conscientes, mais maduros e mais 
equilibrados sobre que tipo de vida queremos e podemos viver, se os indivíduos nos confins de 
suas vidas privadas ainda devem ser levados em conta, ainda reconhecidos e respeitados em 
seus direitos ou se já não importam mais. 
 
Temos tido sempre justificado apreço pelos que, ao longo da História, se mostram capazes de 
compreender os dilemas e contradições da vida em sociedade e que, apesar da dor e do 
sofrimento dessa condição trágica, estão dispostos a reconhecer de que lado estão. Como disse 
Francisco Bosco referindo-se ao dilema entre o interesse público e o privado, em seu escrito 
neste jornal, semana passada, é o princípio da soberania decisória sobre a vida privada que deve 
prevalecer. É a mesma, nossa opinião. 

 
(Gilberto Gil, O Globo, 15/10/2013) 

  
No último parágrafo, a palavra “apreço” poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por: 
 a)  rancor 
 b)  desprezo 
 c)  estima 
 d)  desejo 
 e)  temor 
 
Questão 29: IBFC - AnaDP (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto: Denotação e Conotação  
Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que nenhum rabo de saia 
a provocasse. Não me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me pareceu que mulher é 
um bicho esquisito, difícil de governar. 
  
A que eu conhecia era a Rosa do Marciano, muito ordinária. Havia conhecido também a Germana 
e outras dessa laia. Por elas eu julgava todas. Não me sentia, pois inclinando para nenhuma: o 
que sentia era desejo de preparar um herdeiro para as terras de S. Bernardo. 
  
Tentei fantasiar uma criatura alta, sadia, com trinta anos, cabelos pretos – mas parei aí. Sou 
incapaz de imaginação, e as coisas boas que mencionei vinham destacadas, nunca se juntando 
para formar um ser completo. Lembrei-me de senhoras minhas conhecidas: d. Emília Mendonça, 
uma Gama, a irmã de Azevedo Gondim, d. Macela, filha do dr. Magalhães, juiz de direito. 
  

(RAMOS, Graciliano. São Bernardo, Rio de Janeiro: Record, 2009, p. 67) 
  
Embora o texto seja marcado pelo predomínio da denotação, ocorrem passagens tipicamente 
conotativas pelas quais se percebe o emprego expressivo da linguagem. Assinale a opção cujo 
fragmento aponte para um exemplo de conotação. 
 a)  “Amanheci um dia pensando em casar.” (1º§) 
 b)  “A que eu conhecia era a Rosa do Marciano” (2º§) 
 c)  “Por elas eu julgava todas.” (2º§) 



 d)  “Tentei fantasiar uma criatura alta, sadia” (3º§) 
 e)  “e as coisas boas que mencionei vinham destacadas,” (3º§) 
  
 
Questão 30: IBFC - Tec Esp (MGS)/MGS/Serv. Técnicos Contábeis/2015  
Assunto: Sinônimos e Antônimos  

A arte de escrever 
 
“Há, portanto, uma arte de escrever - que é a redação. Não é uma prerrogativa dos literatos, 
senão uma atividade social indispensável, para a qual falta, não obstante, muitas vezes, uma 
preparação preliminar. 
 
A arte de falar, necessária à exposição oral, é mais fácil na medida em que se beneficia da prática 
da fala cotidiana, de cujos elementos parte em princípio. 
 
O que há de comum, antes de tudo, entre a exposição oral e a escrita é a necessidade da boa 
composição, isto é, uma distribuição metódica e compreensível de ideias. 
 
Impõe-se igualmente a visualização de um objetivo definido. Ninguém é capaz de escrever bem, 
se não sabe bem o que vai escrever. 
 
Justamente por causa disso, as condições para a redação no exercício da vida profissional ou no 
intercâmbio amplo, dentro da sociedade, são muito diversas das da redação escolar. A convicção 
do que vamos dizer, a importância que há  em dizê-lo, o domínio de um assunto da nossa 
especialidade tiram à redação o caráter negativo de mero exercício formal, como tem na escola. 
 
Qualquer um de nós senhor de um assunto é, em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não há 
um jeito especial para a redação, ao contrário do que muita gente pensa. Há apenas uma falta de 
preparação inicial, que o esforço e a prática vencem. 
 
Por outro lado, a arte de escrever, na medida em que consubstancia a nossa capacidade de 
expressão do pensar e do sentir, tem de firmar raízes na nossa própria personalidade e decorre, 
em grande parte, de um trabalho nosso para desenvolver a personalidade por este ângulo. [...] 
  
A arte de escrever precisa assentar numa atividade preliminar já radicada, que parte do ensino 
escolar e de um hábito de leitura inteligentemente conduzido; depende muito, portanto, de nós 
mesmos, de uma disciplina mental adquirida pela autocrítica e pela observação cuidadosa do que 
outros, com bom resultado, escreveram." 

 
(JOAQUIM MATTOSO CÂMARA JR. Manual de expressão oral & escrita. 7a. Edição, Vozes, Petrópolís, 1983.) 

  
Na segunda frase do texto, a palavra “prerrogativa", sem prejuízo de sentido, poderia ser 
substituída por: 
 a)  Exclusividade 
 b)  Alternância 
 c)  Indicação 
 d)  Proposta 
 
Questão 31: IBFC - Ass Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Sentidos  
Texto I 
  
  

Quindins 
 
Quindins Quando sentiu que ia morrer, o Dr. Ariosto pediu para falar a sós com a mulher, dona 



Quiléia (Quequé). 
 
- Senta aí, Quequé. 
 
Ela sentou na beira da cama. Protestou, chorosa, quando o marido disse que sabia que estava no 
fim. Mas o Dr. Ariosto a acalmou. Os dois sabiam que ele tinha pouco tempo de vida e era melhor 
que enfrentassem a situação sem drama. Precisava contar uma coisa à mulher. Para morrerem 
paz. Contou, então, que tinha outra família. 
 
- O quê, Ariosto?! 
 
Tinha. Pronto. Outra mulher, outros filhos, até outros netos. A dona Quiléia iria saber de qualquer 
maneira, pois ele incluíra a outra família no seu testamento. Mas tinha decidido contar ele mesmo. 
De viva, por assim dizer, voz. Para que não ficasse aquela mentira entre eles. E para que dona 
Quiléia fosse tolerante com a sua memória e com a outra. Promete, Quequé? Dona Quiléia 
chorava muito. Só pôde fazer “sim” com a cabeça. Aliviado, o Dr. Ariosto deixou a cabeça cair no 
travesseiro. Podia morrer em paz. 
 
Mas aconteceu o seguinte: não morreu. Teve uma melhora surpreendente, que os médicos não 
souberam explicar e que Dona Quiléia atribui à promessa que fizera a seu santo. Em poucas 
semanas, estava fora de cama. Ainda precisa de cuidados, é claro. Dona Quiléia tem que regular 
sua alimentação, dar remédio na hora certa... Ficam os dois sentados na sala, olhando a 
televisão, em silêncio. Um silêncio constrangido. O Dr. Ariosto arrependido de ter feito a 
confissão. A Dona Quiléia achando que não fica bem se aproveitar de uma revelação que o 
homem fez, afinal, no seu leito de morte. Simplesmente não tocam no assunto. No outro dia o Dr. 
Ariosto teve permissão do médico para sair, pela primeira vez, de casa. Arrumou-se. Pediu para 
chamarem um táxi. 
 
- Quer que eu vá com você? - perguntou a mulher. 
 
- Não precisa. 
 
- Você demora? - Não, não. Vou só... 
 
Não completou a frase. Ficaram mais alguns instantes na porta, em silêncio. Depois ele disse: 
 
- Bom. Tchau. 
 
- Tchau. 
 
Agora, tem uma coisa: Dona Quiléia não pagou a promessa ao santo. Ainda compra quindins 
escondido e os come sozinha. Aliás, deu para comer quindões. Grandes, enormes, translúcidos 
quindões. 

 
                                                                                                               (Luis Fernando Veríssimo) 

  
  
Em “Tinha. Pronto. Outra mulher, outros filhos, até outros netos.” (5°§), a pontuação confere um 
sentido expressivo ao texto, ilustrando, por parte do narrador, uma linguagem: 
 a)  pessimista 
 b)  esperançosa 
 c)  insegura 
 d)  objetiva 
 
Questão 32: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2016  



Assunto: Sentidos  
Cace a liberdade 

  
(Martha Medeiros) 

  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso nós temos no prato, é a fonte de energia que nos faz levantar de manhã e sair para 
trabalhar. Nossa meta primeira é a sobrevivência do corpo. Mas como anda a dieta da alma? 
  
Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome me revirando por dentro. Uma fome que me deixou melancólica. Me dei 
conta de que estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas, e senti uma abstinência de viajar 
que me deixou até meio tonta. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia, e ando até um pouco acima do meu 
peso ideal, mas me senti desnutrida. Você já se sentiu assim também, precisando se alimentar? 
  
Revista, jornal, internet, isso tudo nos informa, nos situa no mundo, mas não sacia. A informação entra dentro da 
casa da gente em doses cavalares e nos encontra passivos, a gente apenas seleciona o que nos interessa e 
despreza o resto, e nem levantamos da cadeira neste processo. Para alimentar a alma, é obrigatório sair de casa. 
Sair à caça. Perseguir. 
  
Se não há silêncio a sua volta, cace o silêncio onde ele se esconde, pegue uma estradinha de terra batida, visite um 
sítio, uma cachoeira, ou vá para a beira da praia, o litoral é bonito neste época, tem uma luz diferente, o mar parece 
maior, há menos gente. 
  
Cace o afeto, procure quem você gosta de verdade, tire férias de rancores e mágoas, abrace forte, sorria, permita 
que o cacem também. 
  
Cace a liberdade que anda tão rara, liberdade de pensamento, de atitudes, vá ao encontro de tudo que não tem 
 regra, patrulha, horários. Cace o amanhã, o novo, o que ainda não foi contaminado por críticas, modismos, 
conceitos, vá atrás do que é surpreendente, o que se expande na sua frente, o que lhe provoca prazer de olhar, 
sentir, sorver. Entre numa galeria de arte. Vá assistir a um filme de um diretor que não conhece. Olhe para a sua 
cidade com olhos de estrangeiro, como se você fosse um turista. Abra portas. E páginas. 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso me mantém de pé, mas não acaba com meu cansaço diante de uma vida que, se eu me 
descuido, se torna repetitiva, monótona, entediante. Mas nada de descuido. Vou me entupir de calorias na alma. Há 
fartas sugestões no cardápio. Quero engordar no lugar certo. O ritmo dos meus dias é tão intenso que às vezes a 
gente se esquece de se alimentar direito. 
  
Na última frase do texto, a autora provoca um efeito de sentido por meio: 
 a)  da negação de uma desculpa corriqueira. 
 b)  da apropriação figura de um discurso usual. 
 c)  da abordagem descontextualizada sobre alimentação. 
 d)  do exagero na referência ao ritmo dos dias. 
 e)  da valorização de alimentos saudáveis todos os dias. 
 
Questão 33: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2016  
Assunto: Sentidos  

Cace a liberdade 
  

(Martha Medeiros) 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso nós temos no prato, é a fonte de energia que nos faz levantar de manhã e sair para trabalhar. Nossa 
meta primeira é a sobrevivência do corpo. Mas como anda a dieta da alma? 
  
Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome me revirando por dentro. Uma fome que me deixou melancólica. Me dei conta de que 
estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas, e senti uma abstinência de viajar que me deixou até meio 
tonta. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia, e ando até um pouco acima do meu peso ideal, mas me senti desnutrida. 
Você já se sentiu assim também, precisando se alimentar? 
  
Revista, jornal, internet, isso tudo nos informa, nos situa no mundo, mas não sacia. A informação entra dentro da casa da gente 
em doses cavalares e nos encontra passivos, a gente apenas seleciona o que nos interessa e despreza o resto, e nem 
levantamos da cadeira neste processo. Para alimentar a alma, é obrigatório sair de casa. Sair à caça. Perseguir. 
  
Se não há silêncio a sua volta, cace o silêncio onde ele se esconde, pegue uma estradinha de terra batida, visite um sítio, uma 
cachoeira, ou vá para a beira da praia, o litoral é bonito neste época, tem uma luz diferente, o mar parece maior, há menos gente. 



  
Cace o afeto, procure quem você gosta de verdade, tire férias de rancores e mágoas, abrace forte, sorria, permita que o cacem 
também. 
  
Cace a liberdade que anda tão rara, liberdade de pensamento, de atitudes, vá ao encontro de tudo que não tem  regra, patrulha, 
horários. Cace o amanhã, o novo, o que ainda não foi contaminado por críticas, modismos, conceitos, vá atrás do que é 
surpreendente, o que se expande na sua frente, o que lhe provoca prazer de olhar, sentir, sorver. Entre numa galeria de arte. Vá 
assistir a um filme de um diretor que não conhece. Olhe para a sua cidade com olhos de estrangeiro, como se você fosse um 
turista. Abra portas. E páginas. 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso me mantém de pé, mas não acaba com meu cansaço diante de uma vida que, se eu me descuido, se 
torna repetitiva, monótona, entediante. Mas nada de descuido. Vou me entupir de calorias na alma. Há fartas sugestões no 
cardápio. Quero engordar no lugar certo. O ritmo dos meus dias é tão intenso que às vezes a gente se esquece de se alimentar 
direito. 
  
Ao empregar a referência "Outro dia, no meio da tarde" (2º §), a autora confere à sua experiência 
relatada um caráter que é MELHOR entendido como: 
 a)  casual 
 b)  didático 
 c)  cerimonioso 
 d)  factual 
 e)  atemporal 
  
 
Questão 34: IBFC - AnaDP (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto: Sentidos  
Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que nenhum rabo de saia 
a provocasse. Não me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me pareceu que mulher é 
um bicho esquisito, difícil de governar. 
  
A que eu conhecia era a Rosa do Marciano, muito ordinária. Havia conhecido também a Germana 
e outras dessa laia. Por elas eu julgava todas. Não me sentia, pois inclinando para nenhuma: o 
que sentia era desejo de preparar um herdeiro para as terras de S. Bernardo. 
  
Tentei fantasiar uma criatura alta, sadia, com trinta anos, cabelos pretos – mas parei aí. Sou 
incapaz de imaginação, e as coisas boas que mencionei vinham destacadas, nunca se juntando 
para formar um ser completo. Lembrei-me de senhoras minhas conhecidas: d. Emília Mendonça, 
uma Gama, a irmã de Azevedo Gondim, d. Macela, filha do dr. Magalhães, juiz de direito. 
  

(RAMOS, Graciliano. São Bernardo, Rio de Janeiro: Record, 2009, p. 67) 
  
Considere o fragmento abaixo para responder à questão. 
 
“Não me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me pareceu que mulher é um bicho 
esquisito, difícil de governar.” (1º§) 
 
Considerando o contexto em que se encontra, a oração em destaque cumpre um papel de: 
 a)  retificação 
 b)  exemplificação 
 c)  interlocução 
 d)  nomeação 
 e)  enumeração 
 
Questão 35: IBFC - AnaDP (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto: Sentidos  

É para ter medo? 
  
Para Gabriel Garcia Márquez (1927-2014), capaz de criar inesquecíveis cidades imaginárias e 



personagens fantásticos, delicado mesmo era o olhar para o comportamento banal do ser 
humano. Escreveu o Nobel de Literatura em 1980: “O único medo que nós, latinos, confessamos 
sem vergonha e até com um certo orgulho machista é o medo de avião. Talvez porque seja um 
medo diferente, que não existe desde nossas origens, como o medo do escuro ou o próprio medo 
de que se perceba que sentimos medo. Pelo contrário: o medo de avião é o mais recente de 
todos, pois só existe a partir do momento em que se inventou a ciência de voar, há apenas 77 
anos”. O medo de tubarões é ancestral. Há relatos da ferocidade dos cães marinhos em textos da 
Grécia antiga. [...] 
  

(Pieter Zalis e Renata Lucchesi, Veja, 29/07/15, p.89, fragmento) 
  
Em “O único medo que nós, latinos, confessamos sem vergonha”, o emprego do presente do 
indicativo do verbo em destaque explicita um valor semântico que sugere uma ação que: 
 a)  seria sempre verdade. 
 b)  se limitaria ao momento da enunciação. 
 c)  suaviza um caráter imperativo. 
 d)  indica um presente histórico. 
 e)  aponta para um futuro próximo. 
  
 
Questão 36: IBFC - Tec (HMDCC)/HMDCC/Administração/2015  
Assunto: Linguagem  
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) 
  
Considerando o modo pelo qual o assunto é apresentado no texto, é possível perceber o 
predomínio da seguinte função da linguagem: 
 a) metalinguística 
 b) conativa 
 c) emotiva 
 d) referencial 
 
Questão 37: IBFC - Tec RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto: Linguagem  

O direito à privacidade como elo da cidadania 
 
Quando o STF vier a julgar a ação de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional dos 
Editores de Livros contra o artigo do Código Civil que prevê a autorização para biografias 
comercializadas, os juizes estarão, mais uma vez, diante do dilema da Justiça, dos dois pratos da 
balança e qual deles fazer pesar mais com sua força. A liberdade de expressão de um lado e o 
direito à privacidade do outro, e cada juiz, ainda uma vez, diante do ato de decidir pela garantia 
de ambos estabelecida na Carta Magna. 
 
Ora, se preferirem dar ganho de causa à Adin dos editores, fortemente apoiada pelos meios de 
comunicação (TVs em especial), estarão contrariando os que, do outro lado, clamam pela 
garantia do seu direito à privacidade. Se a estes contemplarem com seu voto, estarão 
contrariando os primeiros, os grandes interessados em que vidas pessoais sejam livremente 
retratadas, transformadas em ativos comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo 
midiático que está, hoje em dia, para muito além do interesse público na circulação da 
informação, o jornalismo. 
 
Independentemente do que venha a decidir o STF em relação à questão, nós da associação 
Procure Saber, no âmbito do nosso pequeno foro e em que pesem as tantas dúvidas e posições 
entre nós, resolvemos exercer o nosso direito democrático de associação, de opinião e de 
manifestação, levando a público o nosso propósito de defender o direito à privacidade como elo 
importante da cadeia da cidadania soberana, chamando a atenção de toda a sociedade para a 
necessidade de amplo e profundo debate em torno desse tema, da delicada situação em que se 
encontra esse prato da balança do direito civil em nosso tempo, a privacidade, o que ela significa, 
o que ainda é possível fazer para que ela tenha sentido, para que os que ainda nela creem e 
confiam possam encontrar nas regras, nas normas e nas leis alguma garantia. O debate afinal 
toma corpo, podendo contribuir para posicionamentos mais conscientes, mais maduros e mais 
equilibrados sobre que tipo de vida queremos e podemos viver, se os indivíduos nos confins de 
suas vidas privadas ainda devem ser levados em conta, ainda reconhecidos e respeitados em 
seus direitos ou se já não importam mais. 
 
Temos tido sempre justificado apreço pelos que, ao longo da História, se mostram capazes de 
compreender os dilemas e contradições da vida em sociedade e que, apesar da dor e do 
sofrimento dessa condição trágica, estão dispostos a reconhecer de que lado estão. Como disse 
Francisco Bosco referindo-se ao dilema entre o interesse público e o privado, em seu escrito 
neste jornal, semana passada, é o princípio da soberania decisória sobre a vida privada que deve 
prevalecer. É a mesma, nossa opinião. 

 
(Gilberto Gil, O Globo, 15/10/2013) 

  
Ao longo do texto, o autor faz uso da primeira pessoa do plural em verbos e pronomes como no 
fragmento “no âmbito do nosso pequeno foro e em que pesem as tantas dúvidas e posições entre 
nós,”(3°§). Nesse fragmento, tal uso representa: 
 a)  a opinião de Gil e de todos os demais membros da Associação Procure Saber. 
 b)  que se trata de uma opinião consensual dos membros do STF. 



 c)  que os leitores em geral compartilham da mesma opinião de Gil. 
 d)  a opinião da maioria da população de acordo com pesquisas. 
 e)  o posicionamento articulado pelos veículos de comunicação em geral. 
 
Questão 38: IBFC - Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Linguagem  
Texto I 
 
Sinto-me um pouco intrusa vasculhando minha infância. Não quero perturbar aquela menina no 
seu oficio de sonhar. Não a quero sobressaltar quando se abre para o mundo que tão 
intensamente adivinha, nem interromper sua risada quando acha graça de algo que ninguém 
mais percebeu. 
 
Tento remonta-la aqui num quebra-cabeças que vai formar um retrato — o meu retrato? 
Certamente faltarão algumas pegas. Mas, falhada e fragmentaria, esta sou eu, e me reconheço 
assim em toda a minha incompletude. 
 
Algumas destas narrações ja publiquei. São meu rebanho, e posso chama-las de volta quando 
quiser. Muitas eu mesma vi e vivi; outras apanhei soltas no ar, pois sempre há quem se exponha 
a uma criança que finge não escutar nem enxergar muita coisa da sua vida ao res-do-chão. 
 
Aqui onde estou — diante deste computador, nesta altura e deste ângulo afinal compreendo que 
não são as palavras que produzem o mundo, pois este nem ao menos cabe dentro delas. Assim 
aquela menina dançando no patio na chuva não cabia no seu protegido cotidiano: procurava 
sempre o susto que viria além. 
 
Então enfiava-se atras dos biombos da imaginação, colocava as mascaras e espiava o belo e o 
intrigante, que levaria o resto de sua vida tentando descrever. 

 
(Lya Luft, Mar de dentro, p. 13-14) 

  
No texto, destaca-se o emprego de duas funções da linguagem. São elas: 
 a) emotiva e poética 
 b) apelativa e referencial 
 c) metalinguistica e fática 
 d) referencial e emotiva 
 
Questão 39: IBFC - Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Linguagem  
Texto II 

  

  
  

A propaganda acima busca expressividade na apresentação do tema ao leitor. Desse modo, o 
recurso que MELHOR se destaca na construção de um efeito semântico é: 
 a) o verbo "denuncie" flexionado no modo imperativo. 
 b) o humor provocado pela imagem do urso com venda nos olhos. 
 c) a palavra infantil que se relaciona com a imagem do urso. 
 d) a ambiguidade provocada pela expressão "da pena". 
 
Questão 40: IBFC - Tec (HMDCC)/HMDCC/Administração/2015  
Assunto: Figuras de Linguagem  
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) 

  
No trecho “Continuou a existir, e quem cresceu vendo desenhos animados, enlatados americanos 
e novelas globais não foi mais imbecilizado – ao menos não por esse motivo.” (1º§), percebe-se 
que a autora assume uma postura que pode ser MELHOR entendida como: 
 a) humorística 
 b) irônica 
 c) idealizada 
 d) exagerada 
 
Questão 41: IBFC - Tec (HMDCC)/HMDCC/Administração/2015  
Assunto: Figuras de Linguagem  
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) 

  
Considerando o contexto, com o trecho “por meio de experimentos e pesquisas, concluiu que a 
velha história do vício na TV não é só uma metáfora.” (2º §), pode-se entender que: 
 a) viciar-se em TV pode ocorrer literalmente. 
 b) sendo metáfora, tal vício é apenas um exagero. 
 c) tal vício trata-se de um comportamento típico da ficção. 
 d) o vício em TV pode simbolizar qualquer tipo de dependência. 
 
Questão 42: IBFC - Tec RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto: Variações linguísticas (forma e informal)  

O direito à privacidade como elo da cidadania 
 
Quando o STF vier a julgar a ação de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional dos 
Editores de Livros contra o artigo do Código Civil que prevê a autorização para biografias 
comercializadas, os juizes estarão, mais uma vez, diante do dilema da Justiça, dos dois pratos da 
balança e qual deles fazer pesar mais com sua força. A liberdade de expressão de um lado e o 
direito à privacidade do outro, e cada juiz, ainda uma vez, diante do ato de decidir pela garantia 
de ambos estabelecida na Carta Magna. 
 
Ora, se preferirem dar ganho de causa à Adin dos editores, fortemente apoiada pelos meios de 
comunicação (TVs em especial), estarão contrariando os que, do outro lado, clamam pela 
garantia do seu direito à privacidade. Se a estes contemplarem com seu voto, estarão 
contrariando os primeiros, os grandes interessados em que vidas pessoais sejam livremente 
retratadas, transformadas em ativos comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo 
midiático que está, hoje em dia, para muito além do interesse público na circulação da 
informação, o jornalismo. 
 
Independentemente do que venha a decidir o STF em relação à questão, nós da associação 
Procure Saber, no âmbito do nosso pequeno foro e em que pesem as tantas dúvidas e posições 
entre nós, resolvemos exercer o nosso direito democrático de associação, de opinião e de 
manifestação, levando a público o nosso propósito de defender o direito à privacidade como elo 
importante da cadeia da cidadania soberana, chamando a atenção de toda a sociedade para a 
necessidade de amplo e profundo debate em torno desse tema, da delicada situação em que se 
encontra esse prato da balança do direito civil em nosso tempo, a privacidade, o que ela significa, 
o que ainda é possível fazer para que ela tenha sentido, para que os que ainda nela creem e 



confiam possam encontrar nas regras, nas normas e nas leis alguma garantia. O debate afinal 
toma corpo, podendo contribuir para posicionamentos mais conscientes, mais maduros e mais 
equilibrados sobre que tipo de vida queremos e podemos viver, se os indivíduos nos confins de 
suas vidas privadas ainda devem ser levados em conta, ainda reconhecidos e respeitados em 
seus direitos ou se já não importam mais. 
 
Temos tido sempre justificado apreço pelos que, ao longo da História, se mostram capazes de 
compreender os dilemas e contradições da vida em sociedade e que, apesar da dor e do 
sofrimento dessa condição trágica, estão dispostos a reconhecer de que lado estão. Como disse 
Francisco Bosco referindo-se ao dilema entre o interesse público e o privado, em seu escrito 
neste jornal, semana passada, é o princípio da soberania decisória sobre a vida privada que deve 
prevalecer. É a mesma, nossa opinião. 

 
(Gilberto Gil, O Globo, 15/10/2013) 

  
Quanto à observação das diversas modalidades de uso da língua, percebe-se que o texto de Gil 
apresenta: 
 a)  predomínio de registro informal em uma tentativa de aproximar o leitor do posicionamento 
defendido. 
 b)  uma linguagem simbólica, comumente explorada em suas canções, com o objetivo de revelar 
a subjetividade de seu discurso. 
 c)  a opção por um vocabulário predominantemente técnico em acordo com a temática jurídica 
explorada. 
 d)  um registro coloquial, que lança mão de gírias e traços típicos de sua região de origem. 
 e)  predominantemente, a variante formal da língua em adequação ao tipo de texto que produz e 
ao veículo em que é publicado. 
 
Questão 43: 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) 

  
A oposição revelada no título tem sua justificativa no texto. Assinale a opção que MELHOR revela 
essa ideia: 
 a) a autora revela o modo pelo qual a TV fora demonizada na década de 60. 
 b) apesar das críticas que recebera desde o surgimento, a TV ainda existe. 
 c) embora possa provocar dependência, a TV pode ser informativa e educativa. 
 d) a TV pode cumprir um papel relaxante após um dia estressante de trabalho. 
 
Questão 44: 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 45: 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 46: 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 47: IBFC - Tec RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

O direito à privacidade como elo da cidadania 
 
Quando o STF vier a julgar a ação de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional dos 
Editores de Livros contra o artigo do Código Civil que prevê a autorização para biografias 
comercializadas, os juizes estarão, mais uma vez, diante do dilema da Justiça, dos dois pratos da 



balança e qual deles fazer pesar mais com sua força. A liberdade de expressão de um lado e o 
direito à privacidade do outro, e cada juiz, ainda uma vez, diante do ato de decidir pela garantia 
de ambos estabelecida na Carta Magna. 
 
Ora, se preferirem dar ganho de causa à Adin dos editores, fortemente apoiada pelos meios de 
comunicação (TVs em especial), estarão contrariando os que, do outro lado, clamam pela 
garantia do seu direito à privacidade. Se a estes contemplarem com seu voto, estarão 
contrariando os primeiros, os grandes interessados em que vidas pessoais sejam livremente 
retratadas, transformadas em ativos comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo 
midiático que está, hoje em dia, para muito além do interesse público na circulação da 
informação, o jornalismo. 
 
Independentemente do que venha a decidir o STF em relação à questão, nós da associação 
Procure Saber, no âmbito do nosso pequeno foro e em que pesem as tantas dúvidas e posições 
entre nós, resolvemos exercer o nosso direito democrático de associação, de opinião e de 
manifestação, levando a público o nosso propósito de defender o direito à privacidade como elo 
importante da cadeia da cidadania soberana, chamando a atenção de toda a sociedade para a 
necessidade de amplo e profundo debate em torno desse tema, da delicada situação em que se 
encontra esse prato da balança do direito civil em nosso tempo, a privacidade, o que ela significa, 
o que ainda é possível fazer para que ela tenha sentido, para que os que ainda nela creem e 
confiam possam encontrar nas regras, nas normas e nas leis alguma garantia. O debate afinal 
toma corpo, podendo contribuir para posicionamentos mais conscientes, mais maduros e mais 
equilibrados sobre que tipo de vida queremos e podemos viver, se os indivíduos nos confins de 
suas vidas privadas ainda devem ser levados em conta, ainda reconhecidos e respeitados em 
seus direitos ou se já não importam mais. 
 
Temos tido sempre justificado apreço pelos que, ao longo da História, se mostram capazes de 
compreender os dilemas e contradições da vida em sociedade e que, apesar da dor e do 
sofrimento dessa condição trágica, estão dispostos a reconhecer de que lado estão. Como disse 
Francisco Bosco referindo-se ao dilema entre o interesse público e o privado, em seu escrito 
neste jornal, semana passada, é o princípio da soberania decisória sobre a vida privada que deve 
prevalecer. É a mesma, nossa opinião. 

 
(Gilberto Gil, O Globo, 15/10/2013) 

  
Em seu artigo, já no primeiro parágrafo, Gilberto Gil procura estabelecer os limites de sua 
abordagem, apresentando-nos o tema que será desenvolvido . A alternativa em que isso está 
corretamente indicado é: 
 a)  O texto de Gilberto Gil falará sobre a necessidade de respeitar, sempre, todas as decisões do 
STF, independente da questão, embora também abra espaço para apresentar visões opostas a 
sua. 
 b)  O texto fala sobre a livre comercialização das autobiografias, temática cuja discussão envolve 
argumentos de ordem financeira e emocional. 
 c)  O texto falará sobre alguns problemas encontrados no Código Civil, e a polêmica das 
biografias servirá como exemplo para Gil embasar suas críticas. 
 d)  O texto falará sobre a polêmica da liberação das biografias não autorizadas evidenciando os 
distintos posicionamentos a respeito, inclusive o do autor. 
 e)  O texto falará sobre os dilemas vivenciados pela justiça em várias esferas, seja nas propostas 
da Carta Magna seja nos entraves do Código Civil. 
 
Questão 48: IBFC - Tec RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto I 

  
O direito à privacidade como elo da cidadania 

 



Quando o STF vier a julgar a ação de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional dos 
Editores de Livros contra o artigo do Código Civil que prevê a autorização para biografias 
comercializadas, os juizes estarão, mais uma vez, diante do dilema da Justiça, dos dois pratos da 
balança e qual deles fazer pesar mais com sua força. A liberdade de expressão de um lado e o 
direito à privacidade do outro, e cada juiz, ainda uma vez, diante do ato de decidir pela garantia 
de ambos estabelecida na Carta Magna. 
 
Ora, se preferirem dar ganho de causa à Adin dos editores, fortemente apoiada pelos meios de 
comunicação (TVs em especial), estarão contrariando os que, do outro lado, clamam pela 
garantia do seu direito à privacidade. Se a estes contemplarem com seu voto, estarão 
contrariando os primeiros, os grandes interessados em que vidas pessoais sejam livremente 
retratadas, transformadas em ativos comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo 
midiático que está, hoje em dia, para muito além do interesse público na circulação da 
informação, o jornalismo. 
 
Independentemente do que venha a decidir o STF em relação à questão, nós da associação 
Procure Saber, no âmbito do nosso pequeno foro e em que pesem as tantas dúvidas e posições 
entre nós, resolvemos exercer o nosso direito democrático de associação, de opinião e de 
manifestação, levando a público o nosso propósito de defender o direito à privacidade como elo 
importante da cadeia da cidadania soberana, chamando a atenção de toda a sociedade para a 
necessidade de amplo e profundo debate em torno desse tema, da delicada situação em que se 
encontra esse prato da balança do direito civil em nosso tempo, a privacidade, o que ela significa, 
o que ainda é possível fazer para que ela tenha sentido, para que os que ainda nela creem e 
confiam possam encontrar nas regras, nas normas e nas leis alguma garantia. O debate afinal 
toma corpo, podendo contribuir para posicionamentos mais conscientes, mais maduros e mais 
equilibrados sobre que tipo de vida queremos e podemos viver, se os indivíduos nos confins de 
suas vidas privadas ainda devem ser levados em conta, ainda reconhecidos e respeitados em 
seus direitos ou se já não importam mais. 
 
Temos tido sempre justificado apreço pelos que, ao longo da História, se mostram capazes de 
compreender os dilemas e contradições da vida em sociedade e que, apesar da dor e do 
sofrimento dessa condição trágica, estão dispostos a reconhecer de que lado estão. Como disse 
Francisco Bosco referindo-se ao dilema entre o interesse público e o privado, em seu escrito 
neste jornal, semana passada, é o princípio da soberania decisória sobre a vida privada que deve 
prevalecer. É a mesma, nossa opinião. 

 
(Gilberto Gil, O Globo, 15/10/2013) 

Texto II 
  

  
  

  
Percebe-se que há uma relação entre os dois textos desta prova em função: 
 a)  da proximidade na visão de seus atores sobre o mesmo tema. 
 b)  da identificação na estrutura dos textos que foram produzidos. 
 c)  do uso do humor como estratégia argumentativa sobre um mesmo tema. 
 d)  de posicionamentos divergentes sobre um tema polêmico. 
 e)  da referência a uma mesma temática com abordagens diferenciadas. 
  
  
 
Questão 49: IBFC - Ass Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto I 
  
  



Quindins 
 
Quindins Quando sentiu que ia morrer, o Dr. Ariosto pediu para falar a sós com a mulher, dona 
Quiléia (Quequé). 
 
- Senta aí, Quequé. 
 
Ela sentou na beira da cama. Protestou, chorosa, quando o marido disse que sabia que estava no 
fim. Mas o Dr. Ariosto a acalmou. Os dois sabiam que ele tinha pouco tempo de vida e era melhor 
que enfrentassem a situação sem drama. Precisava contar uma coisa à mulher. Para morrerem 
paz. Contou, então, que tinha outra família. 
 
- O quê, Ariosto?! 
 
Tinha. Pronto. Outra mulher, outros filhos, até outros netos. A dona Quiléia iria saber de qualquer 
maneira, pois ele incluíra a outra família no seu testamento. Mas tinha decidido contar ele mesmo. 
De viva, por assim dizer, voz. Para que não ficasse aquela mentira entre eles. E para que dona 
Quiléia fosse tolerante com a sua memória e com a outra. Promete, Quequé? Dona Quiléia 
chorava muito. Só pôde fazer “sim” com a cabeça. Aliviado, o Dr. Ariosto deixou a cabeça cair no 
travesseiro. Podia morrer em paz. 
 
Mas aconteceu o seguinte: não morreu. Teve uma melhora surpreendente, que os médicos não 
souberam explicar e que Dona Quiléia atribui à promessa que fizera a seu santo. Em poucas 
semanas, estava fora de cama. Ainda precisa de cuidados, é claro. Dona Quiléia tem que regular 
sua alimentação, dar remédio na hora certa... Ficam os dois sentados na sala, olhando a 
televisão, em silêncio. Um silêncio constrangido. O Dr. Ariosto arrependido de ter feito a 
confissão. A Dona Quiléia achando que não fica bem se aproveitar de uma revelação que o 
homem fez, afinal, no seu leito de morte. Simplesmente não tocam no assunto. No outro dia o Dr. 
Ariosto teve permissão do médico para sair, pela primeira vez, de casa. Arrumou-se. Pediu para 
chamarem um táxi. 
 
- Quer que eu vá com você? - perguntou a mulher. 
 
- Não precisa. 
 
- Você demora? - Não, não. Vou só... 
 
Não completou a frase. Ficaram mais alguns instantes na porta, em silêncio. Depois ele disse: 
 
- Bom. Tchau. 
 
- Tchau. 
 
Agora, tem uma coisa: Dona Quiléia não pagou a promessa ao santo. Ainda compra quindins 
escondido e os come sozinha. Aliás, deu para comer quindões. Grandes, enormes, translúcidos 
quindões. 

 
                                                                                                               (Luis Fernando Veríssimo) 

  
O texto explora uma situação inicialmente trágica, à qual é conferido humor por meio do seguinte 
fato: 
 a)  a surpreendente melhora do Dr. Ariosto. 
 b)  o silêncio constrangedor do casal olhando a televisão. 
 c)  a revelação de que o Dr. Ariosto tinha outra família. 
 d)   o fato de Dona Quiléia chorar muito. 



 
Questão 50: IBFC - Ass Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto I 
  
  

Quindins 
 
Quindins Quando sentiu que ia morrer, o Dr. Ariosto pediu para falar a sós com a mulher, dona 
Quiléia (Quequé). 
 
- Senta aí, Quequé. 
 
Ela sentou na beira da cama. Protestou, chorosa, quando o marido disse que sabia que estava no 
fim. Mas o Dr. Ariosto a acalmou. Os dois sabiam que ele tinha pouco tempo de vida e era melhor 
que enfrentassem a situação sem drama. Precisava contar uma coisa à mulher. Para morrerem 
paz. Contou, então, que tinha outra família. 
 
- O quê, Ariosto?! 
 
Tinha. Pronto. Outra mulher, outros filhos, até outros netos. A dona Quiléia iria saber de qualquer 
maneira, pois ele incluíra a outra família no seu testamento. Mas tinha decidido contar ele mesmo. 
De viva, por assim dizer, voz. Para que não ficasse aquela mentira entre eles. E para que dona 
Quiléia fosse tolerante com a sua memória e com a outra. Promete, Quequé? Dona Quiléia 
chorava muito. Só pôde fazer “sim” com a cabeça. Aliviado, o Dr. Ariosto deixou a cabeça cair no 
travesseiro. Podia morrer em paz. 
 
Mas aconteceu o seguinte: não morreu. Teve uma melhora surpreendente, que os médicos não 
souberam explicar e que Dona Quiléia atribui à promessa que fizera a seu santo. Em poucas 
semanas, estava fora de cama. Ainda precisa de cuidados, é claro. Dona Quiléia tem que regular 
sua alimentação, dar remédio na hora certa... Ficam os dois sentados na sala, olhando a 
televisão, em silêncio. Um silêncio constrangido. O Dr. Ariosto arrependido de ter feito a 
confissão. A Dona Quiléia achando que não fica bem se aproveitar de uma revelação que o 
homem fez, afinal, no seu leito de morte. Simplesmente não tocam no assunto. No outro dia o Dr. 
Ariosto teve permissão do médico para sair, pela primeira vez, de casa. Arrumou-se. Pediu para 
chamarem um táxi. 
 
- Quer que eu vá com você? - perguntou a mulher. 
 
- Não precisa. 
 
- Você demora? - Não, não. Vou só... 
 
Não completou a frase. Ficaram mais alguns instantes na porta, em silêncio. Depois ele disse: 
 
- Bom. Tchau. 
 
- Tchau. 
 
Agora, tem uma coisa: Dona Quiléia não pagou a promessa ao santo. Ainda compra quindins 
escondido e os come sozinha. Aliás, deu para comer quindões. Grandes, enormes, translúcidos 
quindões. 

 
                                                                                                               (Luis Fernando Veríssimo) 

  



O texto sugere que Dona Quiléia fizera uma promessa a um santo para que o marido se 
recuperasse. O que ela prometera, entretanto, não fica explícito, mas pode-se inferir que seria: 
 a)  cuidar do marido devotamente. 
 b)  não fazer mais quindins para o marido. 
 c)  não comer mais quindins. 
 d)  comprar muitos quindins para o marido. 
 
Questão 51: IBFC - Ass Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto II 
  

  

  
  

(Disponivel em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#22/7/2015) 
  
  
Sobre o conteúdo da tirinha, é correto afirmar que: 
 a)  a conclusão do último quadrinho corresponde à aceitação de algo consensual. 
 b)  o texto propõe uma reflexão sobre a liberdade de expressão na internet. 
 c)  os comentaristas da internet devem ter poder de decisão sobre qualquer assunto. 
 d)  as falas apresentam uma proposta de censura aos comentários feitos na internet. 
 
Questão 52: IBFC - Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto I 
 
Sinto-me um pouco intrusa vasculhando minha infância. Não quero perturbar aquela menina no 
seu ofício de sonhar. Não a quero sobressaltar quando se abre para o mundo que tão 
intensamente adivinha, nem interromper sua risada quando acha graça de algo que ninguém 
mais percebeu. 
 
Tento remontá-la aqui num quebra-cabeças que vai formar um retrato — o meu retrato? 
Certamente faltarão algumas peças. Mas, falhada e fragmentaria, esta sou eu, e me reconheço 
assim em toda a minha incompletude. 
 
Algumas destas narrações já publiquei. São meu rebanho, e posso chamá-las de volta quando 
quiser. Muitas eu mesma vi e vivi; outras apanhei soltas no ar, pois sempre há quem se exponha 
a uma criança que finge não escutar nem enxergar muita coisa da sua vida ao rés-do-chão. 
 
Aqui onde estou — diante deste computador, nesta altura e deste ângulo afinal compreendo que 
não são as palavras que produzem o mundo, pois este nem ao menos cabe dentro delas. Assim 
aquela menina dançando no pátio na chuva não cabia no seu protegido cotidiano: procurava 
sempre o susto que viria além. 
 
Então enfiava-se atrás dos biombos da imaginação, colocava as máscaras e espiava o belo e o 
intrigante, que levaria o resto de sua vida tentando descrever. 

 
(Lya Luft, Mar de dentro, p. 13-14) 

  
A leitura do texto, tornado em sua totalidade, permite inferir que: 
 a) A postura intrusa, referida no primeiro paragrafo, refere-se a falta de permissão para entrar na 
casa da menina. 
 b) As atitudes de uma pessoa sac), invariavelmente, as mesmas, na infância ou na fase adulta. 
 c) As narrações já publicadas pela narradora são sempre resultados de experiência que ela 
vivenciara na infância. 



 d) O retrato fragmentado e a imagem de um "quebra-cabeças" são resultados de uma postura 
recordadora. 
 
Questão 53: IBFC - Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto I 
 
Sinto-me um pouco intrusa vasculhando minha infância. Não quero perturbar aquela menina no 
seu oficio de sonhar. Não a quero sobressaltar quando se abre para o mundo que tão 
intensamente adivinha, nem interromper sua risada quando acha graça de algo que ninguém 
mais percebeu. 
 
Tento remonta-la aqui num quebra-cabeças que vai formar um retrato — o meu retrato? 
Certamente faltarão algumas pegas. Mas, falhada e fragmentaria, esta sou eu, e me reconheço 
assim em toda a minha incompletude. 
 
Algumas destas narrações ja publiquei. São meu rebanho, e posso chama-las de volta quando 
quiser. Muitas eu mesma vi e vivi; outras apanhei soltas no ar, pois sempre há quem se exponha 
a uma criança que finge não escutar nem enxergar muita coisa da sua vida ao res-do-chão. 
 
Aqui onde estou — diante deste computador, nesta altura e deste ângulo afinal compreendo que 
não são as palavras que produzem o mundo, pois este nem ao menos cabe dentro delas. Assim 
aquela menina dançando no patio na chuva não cabia no seu protegido cotidiano: procurava 
sempre o susto que viria além. 
 
Então enfiava-se atras dos biombos da imaginação, colocava as mascaras e espiava o belo e o 
intrigante, que levaria o resto de sua vida tentando descrever. 

 
(Lya Luft, Mar de dentro, p. 13-14) 

  
No texto, alternam-se exemplos de conotação e denotação. Assinale a opção em que NÃO ocorre 
o emprego conotativo da linguagem. 
 a) "São meu rebanho, e posso chama-las de volta quando quiser." (3°§) 
 b) "outras apanhei soltas no ar, pois sempre há quem se exponha a uma criança"(3°§) 
 c) "Aqui onde estou — diante deste computador, nesta altura e deste ângulo" (4°§) 
 d) "Então, enfiava-se atrás dos biombos da imaginação, colocava as mascaras" (5°§) 
Questão 54: IBFC - Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto I 
 
Sinto-me um pouco intrusa vasculhando minha infância. Não quero perturbar aquela menina no 
seu oficio de sonhar. Não a quero sobressaltar quando se abre para o mundo que tão 
intensamente adivinha, nem interromper sua risada quando acha graça de algo que ninguém 
mais percebeu. 
 
Tento remonta-la aqui num quebra-cabeças que vai formar um retrato — o meu retrato? 
Certamente faltarão algumas pegas. Mas, falhada e fragmentaria, esta sou eu, e me reconheço 
assim em toda a minha incompletude. 
 
Algumas destas narrações ja publiquei. São meu rebanho, e posso chama-las de volta quando 
quiser. Muitas eu mesma vi e vivi; outras apanhei soltas no ar, pois sempre há quem se exponha 
a uma criança que finge não escutar nem enxergar muita coisa da sua vida ao res-do-chão. 
 
Aqui onde estou — diante deste computador, nesta altura e deste ângulo afinal compreendo que 
não são as palavras que produzem o mundo, pois este nem ao menos cabe dentro delas. Assim 
aquela menina dançando no patio na chuva não cabia no seu protegido cotidiano: procurava 



sempre o susto que viria além. 
 
Então enfiava-se atras dos biombos da imaginação, colocava as mascaras e espiava o belo e o 
intrigante, que levaria o resto de sua vida tentando descrever. 

 
(Lya Luft, Mar de dentro, p. 13-14) 

  
  
No fragmento "Assim aquela menina dançando no pátio na chuva não cabia no seu protegido 
cotidiano: procurava sempre o susto que viria além." (41), a autora deixa entrever uma 
caracteristica da menina que pode ser entendida como: 
 a) conformismo 
 b) ousadia 
 c) limitação 
 d) insegurança 
Questão 55: IBFC - Tec Esp (MGS)/MGS/Serv. Técnicos Contábeis/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A arte de escrever 
 
“Há, portanto, uma arte de escrever - que é a redação. Não é uma prerrogativa dos literatos, 
senão uma atividade social indispensável, para a qual falta, não obstante, muitas vezes, uma 
preparação preliminar. 
 
A arte de falar, necessária à exposição oral, é mais fácil na medida em que se beneficia da prática 
da fala cotidiana, de cujos elementos parte em princípio. 
 
O que há de comum, antes de tudo, entre a exposição oral e a escrita é a necessidade da boa 
composição, isto é, uma distribuição metódica e compreensível de ideias. 
 
Impõe-se igualmente a visualização de um objetivo definido. Ninguém é capaz de escrever bem, 
se não sabe bem o que vai escrever. 
 
Justamente por causa disso, as condições para a redação no exercício da vida profissional ou no 
intercâmbio amplo, dentro da sociedade, são muito diversas das da redação escolar. A convicção 
do que vamos dizer, a importância que há  em dizê-lo, o domínio de um assunto da nossa 
especialidade tiram à redação o caráter negativo de mero exercício formal, como tem na escola. 
 
Qualquer um de nós senhor de um assunto é, em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não há 
um jeito especial para a redação, ao contrário do que muita gente pensa. Há apenas uma falta de 
preparação inicial, que o esforço e a prática vencem. 
 
Por outro lado, a arte de escrever, na medida em que consubstancia a nossa capacidade de 
expressão do pensar e do sentir, tem de firmar raízes na nossa própria personalidade e decorre, 
em grande parte, de um trabalho nosso para desenvolver a personalidade por este ângulo. [...] 
  
A arte de escrever precisa assentar numa atividade preliminar já radicada, que parte do ensino 
escolar e de um hábito de leitura inteligentemente conduzido; depende muito, portanto, de nós 
mesmos, de uma disciplina mental adquirida pela autocrítica e pela observação cuidadosa do que 
outros, com bom resultado, escreveram." 

 
(JOAQUIM MATTOSO CÂMARA JR. Manual de expressão oral & escrita. 7a. Edição, Vozes, Petrópolís, 1983.) 

  
No segundo e no terceiro parágrafos, o autor compara a arte de escrever à arte de falar. Assinale 
a alternativa que apresenta uma análise correta da proposta feita pelo autor: 
 a)  A fala é superior à escrita, independente do contexto. 
 b)  A escrita beneficia-se do improviso tanto quanto a fala. 



 c)  A organização das ideias é um aspecto essencial na fala e na escrita. 
 d)  A linguagem do dia a dia é determinante para uma boa redação. 
Questão 56: IBFC - Tec Esp (MGS)/MGS/Serv. Técnicos Contábeis/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

A arte de escrever 
 
“Há, portanto, uma arte de escrever - que é a redação. Não é uma prerrogativa dos literatos, 
senão uma atividade social indispensável, para a qual falta, não obstante, muitas vezes, uma 
preparação preliminar. 
 
A arte de falar, necessária à exposição oral, é mais fácil na medida em que se beneficia da prática 
da fala cotidiana, de cujos elementos parte em princípio. 
 
O que há de comum, antes de tudo, entre a exposição oral e a escrita é a necessidade da boa 
composição, isto é, uma distribuição metódica e compreensível de ideias. 
 
Impõe-se igualmente a visualização de um objetivo definido. Ninguém é capaz de escrever bem, 
se não sabe bem o que vai escrever. 
 
Justamente por causa disso, as condições para a redação no exercício da vida profissional ou no 
intercâmbio amplo, dentro da sociedade, são muito diversas das da redação escolar. A convicção 
do que vamos dizer, a importância que há  em dizê-lo, o domínio de um assunto da nossa 
especialidade tiram à redação o caráter negativo de mero exercício formal, como tem na escola. 
 
Qualquer um de nós senhor de um assunto é, em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não há 
um jeito especial para a redação, ao contrário do que muita gente pensa. Há apenas uma falta de 
preparação inicial, que o esforço e a prática vencem. 
 
Por outro lado, a arte de escrever, na medida em que consubstancia a nossa capacidade de 
expressão do pensar e do sentir, tem de firmar raízes na nossa própria personalidade e decorre, 
em grande parte, de um trabalho nosso para desenvolver a personalidade por este ângulo. [...] 
  
A arte de escrever precisa assentar numa atividade preliminar já radicada, que parte do ensino 
escolar e de um hábito de leitura inteligentemente conduzido; depende muito, portanto, de nós 
mesmos, de uma disciplina mental adquirida pela autocrítica e pela observação cuidadosa do que 
outros, com bom resultado, escreveram." 

 
(JOAQUIM MATTOSO CÂMARA JR. Manual de expressão oral & escrita. 7a. Edição, Vozes, Petrópolís, 1983.) 

  
No texto, a palavra “redação" assume dois significados: a arte de escrever e as produções 
escritas restritas ao universo escolar. Nesse sentido, segundo o texto, pode-se inferir que: 
 a)  As produções escolares auxiliam na tarefa de escrever bem porque estimulam a reflexão dos 
alunos. 
 b)  A escrita, na escola, é apenas o cumprimento de uma formalidade, dificultando o 
desenvolvimento das habilidades necessárias para escrever bem. 
 c)  A arte de escrever é inata ao aluno, e independente dos estímulos, quem domina a língua 
portuguesa escreverá bem sempre. 
 d)  A arte de escrever seria a capacidade de criar bons textos escolares, pois esse é o único 
reduto da vida em sociedade onde a escrita está atrelada ao sucesso. 
Questão 57: IBFC - Tec Sup Esp (MGS)/MGS/Administração/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto 
 
Bem-vindo. E parabéns. Estou encantado com seu sucesso. Chegar aqui não foi fácil, eu sei. Na 
verdade, suspeito que foi um pouco mais difícil do que você imagina. 
 



Para início de conversa, para você estar aqui agora, trilhões de átomos agitados tiveram de se 
reunir de uma maneira, intricada e intrigantemente providencial a fim de criá-lo. É uma 
organização tão especializada e particular que nunca antes foi tentada e só existirá desta vez. 
Nos próximos anos (esperamos), essas partículas minúsculas se dedicarão totalmente aos 
bilhões de esforços jeitosos e cooperativos necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo 
experimentar o estado agradabilíssimo, mas ao qual não damos o devido valor, conhecido como 
existência. 
 
Por que os átomos se dão esse trabalho é um enigma. Ser você não é uma experiência 
gratificante no nível atômico. Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na verdade nem 
ligam para você - eles nem sequer sabem que você existe. Não sabem nem que eles existem. 
São partículas insensíveis, afinal, e nem estão vivas. (A ideia de que se você se desintegrasse, 
arrancando com uma pinça um átomo de cada vez, produziria um montículo de poeira atômica 
fina, sem nenhum sinal de vida, mas que constituiria você, é meio sinistra.) No entanto, durante 
sua existência, eles responderão a um só impulso dominante: fazer com que você seja você. 

 
(BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo. Trad. de Ivo Korytowski. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 11) 

  
Uma leitura atenta do texto permite concluir que o autor: 
 a) parte de aspectos religiosos para fazer referência à vida humana. 
 b)  destaca uma explicação mítica para caracterizar a origem da vida. 
 c) emprega termos científicos para descrever a existência. 
 d) aponta elementos metafísicos para referir-se à morte. 
Questão 58: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2016  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Cace a liberdade 
  

(Martha Medeiros) 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso nós temos no prato, é a fonte de energia que nos faz levantar de manhã e sair para 
trabalhar. Nossa meta primeira é a sobrevivência do corpo. Mas como anda a dieta da alma? 
  
Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome me revirando por dentro. Uma fome que me deixou melancólica. Me dei 
conta de que estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas, e senti uma abstinência de viajar 
que me deixou até meio tonta. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia, e ando até um pouco acima do meu 
peso ideal, mas me senti desnutrida. Você já se sentiu assim também, precisando se alimentar? 
  
Revista, jornal, internet, isso tudo nos informa, nos situa no mundo, mas não sacia. A informação entra dentro da 
casa da gente em doses cavalares e nos encontra passivos, a gente apenas seleciona o que nos interessa e 
despreza o resto, e nem levantamos da cadeira neste processo. Para alimentar a alma, é obrigatório sair de casa. 
Sair à caça. Perseguir. 
  
Se não há silêncio a sua volta, cace o silêncio onde ele se esconde, pegue uma estradinha de terra batida, visite um 
sítio, uma cachoeira, ou vá para a beira da praia, o litoral é bonito neste época, tem uma luz diferente, o mar parece 
maior, há menos gente. 
  
Cace o afeto, procure quem você gosta de verdade, tire férias de rancores e mágoas, abrace forte, sorria, permita 
que o cacem também. 
  
Cace a liberdade que anda tão rara, liberdade de pensamento, de atitudes, vá ao encontro de tudo que não tem 
 regra, patrulha, horários. Cace o amanhã, o novo, o que ainda não foi contaminado por críticas, modismos, 
conceitos, vá atrás do que é surpreendente, o que se expande na sua frente, o que lhe provoca prazer de olhar, 
sentir, sorver. Entre numa galeria de arte. Vá assistir a um filme de um diretor que não conhece. Olhe para a sua 
cidade com olhos de estrangeiro, como se você fosse um turista. Abra portas. E páginas. 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso me mantém de pé, mas não acaba com meu cansaço diante de uma vida que, se eu me 
descuido, se torna repetitiva, monótona, entediante. Mas nada de descuido. Vou me entupir de calorias na alma. Há 
fartas sugestões no cardápio. Quero engordar no lugar certo. O ritmo dos meus dias é tão intenso que às vezes a 
gente se esquece de se alimentar direito. 
  



Considerando as ideias defendidas pela autora, é correto afirmar que: 
 a)  a alimentação da alma deve ser mais importante que a do corpo. 
 b)  o silêncio contribui para que a alma fique melancólica e triste. 
 c)  o bom aproveitamento da vida corresponde à energia para a alma. 
 d)  a grande quantidade de informação viabiliza a saciedade da alma. 
 e)  a dieta com calorias para a alma é tão prejudicial quanto para o corpo. 
Questão 59: IBFC - AnaDP (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que nenhum rabo de saia 
a provocasse. Não me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me pareceu que mulher é 
um bicho esquisito, difícil de governar. 
  
A que eu conhecia era a Rosa do Marciano, muito ordinária. Havia conhecido também a Germana 
e outras dessa laia. Por elas eu julgava todas. Não me sentia, pois inclinando para nenhuma: o 
que sentia era desejo de preparar um herdeiro para as terras de S. Bernardo. 
  
Tentei fantasiar uma criatura alta, sadia, com trinta anos, cabelos pretos – mas parei aí. Sou 
incapaz de imaginação, e as coisas boas que mencionei vinham destacadas, nunca se juntando 
para formar um ser completo. Lembrei-me de senhoras minhas conhecidas: d. Emília Mendonça, 
uma Gama, a irmã de Azevedo Gondim, d. Macela, filha do dr. Magalhães, juiz de direito. 
  

(RAMOS, Graciliano. São Bernardo, Rio de Janeiro: Record, 2009, p. 67) 
  
Através do texto de Graciliano Ramos, só NÃO é possível inferir que o emissor: 
 a)  é preconceituoso em relação às mulheres. 
 b)  não se considera um sujeito romântico. 
 c)  apresenta caráter mais materialista. 
 d)  é dotado de vasta capacidade imaginativa. 
 e)  não se percebia apaixonado por mulher alguma. 
  
Questão 60: IBFC - AnaDP (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

É para ter medo? 
  
Para Gabriel Garcia Márquez (1927-2014), capaz de criar inesquecíveis cidades imaginárias e 
personagens fantásticos, delicado mesmo era o olhar para o comportamento banal do ser 
humano. Escreveu o Nobel de Literatura em 1980: “O único medo que nós, latinos, confessamos 
sem vergonha e até com um certo orgulho machista é o medo de avião. Talvez porque seja um 
medo diferente, que não existe desde nossas origens, como o medo do escuro ou o próprio medo 
de que se perceba que sentimos medo. Pelo contrário: o medo de avião é o mais recente de 
todos, pois só existe a partir do momento em que se inventou a ciência de voar, há apenas 77 
anos”. O medo de tubarões é ancestral. Há relatos da ferocidade dos cães marinhos em textos da 
Grécia antiga. [...] 
  

(Pieter Zalis e Renata Lucchesi, Veja, 29/07/15, p.89, fragmento) 
  
A referência a “cães marinhos”, no final do texto, revela: 
 a)  o caráter simbólico dos textos gregos. 
 b)  a semelhança física entre cães e tubarões. 
 c)  a atração dos gregos pelo mar. 
 d)  a possibilidade de alguns cães nadarem. 
 e)  o desconhecimento grego sobre tubarões. 
Questão 61: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Dentro de um abraço 
  



Onde é que você gostaria de estar agora, neste exato momento? 
 
Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive, e que não me custaria nada reprisar: num 
determinado restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de 
bons amigos, em algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show 
espetacular, numa sala de cinema assistindo à estreia de um filme muito esperado e, 
principalmente, no meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel cinco estrelas consegue 
superar – a intimidade da gente é irreproduzível. 
 
Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar: num leito de hospital, numa fila de 
banco, numa reunião de condomínio, presa num elevador, em meio a um trânsito congestionado, 
numa cadeira de dentista. 
 
E então? Somando os prós e os contras, as boas e más opções, onde, afinal, é o melhor lugar do 
mundo? 
 
Meu palpite: dentro de um abraço. 
 
Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um 
adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre 
quente, é sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar luz, 
tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. 
 
Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado, para um recém-demitido, 
para um recém-contratado? Dentro de um abraço nenhuma situação é incerta, o futuro não 
amedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. 
 
O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que 
sempre se faz durante esse envolvimento físico: nada há para se reivindicar ou agradecer, dentro 
de um abraço voz nenhuma se faz necessária, está tudo dito. 
[...] 

(Martha Medeiros) 
  
Em relação ao texto, é correto afirmar que a autora: 
 a)  parte da experiência particular para construir uma conclusão de sentido mais geral. 
 b)  lista bons lugares indicando que o que eles têm em comum é o fato de serem caros. 
 c)  introduz seu texto com uma pergunta que tem ela própria como destinatário. 
 d)  cita os lugares em que não gostaria de estar em função de serem cheios. 
 e)  apresenta um abraço como um conforto apenas para os momentos difíceis. 
Questão 62: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Dentro de um abraço 
  
Onde é que você gostaria de estar agora, neste exato momento? 
 
Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive, e que não me custaria nada reprisar: num 
determinado restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de 
bons amigos, em algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show 
espetacular, numa sala de cinema assistindo à estreia de um filme muito esperado e, 
principalmente, no meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel cinco estrelas consegue 
superar – a intimidade da gente é irreproduzível. 
 
Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar: num leito de hospital, numa fila de 
banco, numa reunião de condomínio, presa num elevador, em meio a um trânsito congestionado, 
numa cadeira de dentista. 
 



E então? Somando os prós e os contras, as boas e más opções, onde, afinal, é o melhor lugar do 
mundo? 
 
Meu palpite: dentro de um abraço. 
 
Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um 
adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre 
quente, é sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar luz, 
tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. 
 
Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado, para um recém-demitido, 
para um recém-contratado? Dentro de um abraço nenhuma situação é incerta, o futuro não 
amedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. 
 
O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que 
sempre se faz durante esse envolvimento físico: nada há para se reivindicar ou agradecer, dentro 
de um abraço voz nenhuma se faz necessária, está tudo dito. 
[...] 

(Martha Medeiros) 
  
A pontuação em um texto está a serviço dos sentidos que se pretende construir. Desse modo, em 
“Meu palpite: dentro de um abraço.”(5º§), os dois pontos foram empregados para: 
 a)  introduzir uma enumeração 
 b)  acelerar o ritmo do texto 
 c)  corrigir a informação anterior 
 d)  criar expectativa no leitor 
 e)  introduzir um sinônimo 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 63: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 



esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
Pode-se concluir que o texto teve sua produção motivada: 
 a)  pelo início do verão em dezembro. 
 b)  pela beleza das praias. 
 c)  por um cuidado exagerado dos pais. 
 d)  pela necessidade de vender roupas adequadas. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 64: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 



08/01/2015, adaptado) 
  
De acordo com o texto, ocorrem com maior frequência no verão: 
 a)  afogamentos de idosos e crianças. 
 b)  passeios à praia, piscinas e parques. 
 c)  campanhas de conscientização da população. 
 d)  brigas em ambientes como praias e piscinas. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 65: IBFC - Adm (Docas PB)/Docas PB/2015  
Assunto: Tipologia Textual  
Texto I 
 
Sinto-me um pouco intrusa vasculhando minha infância. Não quero perturbar aquela menina no 
seu oficio de sonhar. Não a quero sobressaltar quando se abre para o mundo que tão 
intensamente adivinha, nem interromper sua risada quando acha graça de algo que ninguém 
mais percebeu. 
 
Tento remonta-la aqui num quebra-cabeças que vai formar um retrato — o meu retrato? 
Certamente faltarão algumas pegas. Mas, falhada e fragmentaria, esta sou eu, e me reconheço 
assim em toda a minha incompletude. 
 
Algumas destas narrações ja publiquei. São meu rebanho, e posso chama-las de volta quando 
quiser. Muitas eu mesma vi e vivi; outras apanhei soltas no ar, pois sempre há quem se exponha 
a uma criança que finge não escutar nem enxergar muita coisa da sua vida ao res-do-chão. 
 
Aqui onde estou — diante deste computador, nesta altura e deste ângulo afinal compreendo que 
não são as palavras que produzem o mundo, pois este nem ao menos cabe dentro delas. Assim 
aquela menina dançando no patio na chuva não cabia no seu protegido cotidiano: procurava 
sempre o susto que viria além. 
 
Então enfiava-se atras dos biombos da imaginação, colocava as mascaras e espiava o belo e o 
intrigante, que levaria o resto de sua vida tentando descrever. 

 
(Lya Luft, Mar de dentro, p. 13-14) 

 
O texto acima pode ser entendido como pertencente a tipologia narrativa. Desse modo, todos os 
elementos abaixo comprovam essa classificação, exceto: 
 a) a presença de um narrador em primeira pessoa que relata, com parcialidade, os fatos e 
elementos descritos. 
 b) referencias espaciais como o estar "diante deste computador, nesta altura e deste angulo". 
 c) A presença de personagens como "aquela menina no seu oficio de sonhar". 
 d) A defesa de um posicionamento que fica claro na oposição entre o adulto e a criança no texto. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 66: IBFC - Tec Esp (MGS)/MGS/Serv. Técnicos Contábeis/2015  
Assunto: Tipologia Textual  

A arte de escrever 
 
“Há, portanto, uma arte de escrever - que é a redação. Não é uma prerrogativa dos literatos, 
senão uma atividade social indispensável, para a qual falta, não obstante, muitas vezes, uma 
preparação preliminar. 
 
A arte de falar, necessária à exposição oral, é mais fácil na medida em que se beneficia da prática 
da fala cotidiana, de cujos elementos parte em princípio. 
 
O que há de comum, antes de tudo, entre a exposição oral e a escrita é a necessidade da boa 
composição, isto é, uma distribuição metódica e compreensível de ideias. 



 
Impõe-se igualmente a visualização de um objetivo definido. Ninguém é capaz de escrever bem, 
se não sabe bem o que vai escrever. 
 
Justamente por causa disso, as condições para a redação no exercício da vida profissional ou no 
intercâmbio amplo, dentro da sociedade, são muito diversas das da redação escolar. A convicção 
do que vamos dizer, a importância que há  em dizê-lo, o domínio de um assunto da nossa 
especialidade tiram à redação o caráter negativo de mero exercício formal, como tem na escola. 
 
Qualquer um de nós senhor de um assunto é, em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não há 
um jeito especial para a redação, ao contrário do que muita gente pensa. Há apenas uma falta de 
preparação inicial, que o esforço e a prática vencem. 
 
Por outro lado, a arte de escrever, na medida em que consubstancia a nossa capacidade de 
expressão do pensar e do sentir, tem de firmar raízes na nossa própria personalidade e decorre, 
em grande parte, de um trabalho nosso para desenvolver a personalidade por este ângulo. [...] 
  
A arte de escrever precisa assentar numa atividade preliminar já radicada, que parte do ensino 
escolar e de um hábito de leitura inteligentemente conduzido; depende muito, portanto, de nós 
mesmos, de uma disciplina mental adquirida pela autocrítica e pela observação cuidadosa do que 
outros, com bom resultado, escreveram." 

 
(JOAQUIM MATTOSO CÂMARA JR. Manual de expressão oral & escrita. 7a. Edição, Vozes, Petrópolís, 1983.) 

 
Ao tratar sobre a escrita, o autor construiu um texto cujo objetivo é: 
 a)  Moralizante 
 b)  Humorístico 
 c)  Argumentativo 
 d)  Didático 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 67: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2016  
Assunto: Tipologia Textual  

Cace a liberdade 
  

(Martha Medeiros) 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso nós temos no prato, é a fonte de energia que nos faz levantar de manhã e sair para 
trabalhar. Nossa meta primeira é a sobrevivência do corpo. Mas como anda a dieta da alma? 
  
Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome me revirando por dentro. Uma fome que me deixou melancólica. Me dei 
conta de que estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas, e senti uma abstinência de viajar 
que me deixou até meio tonta. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia, e ando até um pouco acima do meu 
peso ideal, mas me senti desnutrida. Você já se sentiu assim também, precisando se alimentar? 
  
Revista, jornal, internet, isso tudo nos informa, nos situa no mundo, mas não sacia. A informação entra dentro da 
casa da gente em doses cavalares e nos encontra passivos, a gente apenas seleciona o que nos interessa e 
despreza o resto, e nem levantamos da cadeira neste processo. Para alimentar a alma, é obrigatório sair de casa. 
Sair à caça. Perseguir. 
  
Se não há silêncio a sua volta, cace o silêncio onde ele se esconde, pegue uma estradinha de terra batida, visite um 
sítio, uma cachoeira, ou vá para a beira da praia, o litoral é bonito neste época, tem uma luz diferente, o mar parece 
maior, há menos gente. 
  
Cace o afeto, procure quem você gosta de verdade, tire férias de rancores e mágoas, abrace forte, sorria, permita 
que o cacem também. 
  
Cace a liberdade que anda tão rara, liberdade de pensamento, de atitudes, vá ao encontro de tudo que não tem 
 regra, patrulha, horários. Cace o amanhã, o novo, o que ainda não foi contaminado por críticas, modismos, 
conceitos, vá atrás do que é surpreendente, o que se expande na sua frente, o que lhe provoca prazer de olhar, 



sentir, sorver. Entre numa galeria de arte. Vá assistir a um filme de um diretor que não conhece. Olhe para a sua 
cidade com olhos de estrangeiro, como se você fosse um turista. Abra portas. E páginas. 
  
Arroz, feijão, bife, ovo. Isso me mantém de pé, mas não acaba com meu cansaço diante de uma vida que, se eu me 
descuido, se torna repetitiva, monótona, entediante. Mas nada de descuido. Vou me entupir de calorias na alma. Há 
fartas sugestões no cardápio. Quero engordar no lugar certo. O ritmo dos meus dias é tão intenso que às vezes a 
gente se esquece de se alimentar direito. 
  
O texto é marcado pela postura subjetiva uma vez que apresenta relatos pessoais. Dentre os fragmentos transcritos 
abaixo, assinale a opção cujo elemento linguístico em destaque NÃO ilustre pessoalidade. 
 a)  "é a fonte de energia de nos faz levantar" (1º §) 
 b)  "Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome" (2º §) 
 c)  "Uma fome que me deixou melancólica." (2º §) 
 d)  "Minha geladeira, afortunadamente, está cheia," (2º §) 
 e)  "Isso me mantém de pé" (7º §) 
  
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 68: IBFC - AnaDP (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto: Tipologia Textual  
Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que nenhum rabo de saia 
a provocasse. Não me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me pareceu que mulher é 
um bicho esquisito, difícil de governar. 
  
A que eu conhecia era a Rosa do Marciano, muito ordinária. Havia conhecido também a Germana 
e outras dessa laia. Por elas eu julgava todas. Não me sentia, pois inclinando para nenhuma: o 
que sentia era desejo de preparar um herdeiro para as terras de S. Bernardo. 
  
Tentei fantasiar uma criatura alta, sadia, com trinta anos, cabelos pretos – mas parei aí. Sou 
incapaz de imaginação, e as coisas boas que mencionei vinham destacadas, nunca se juntando 
para formar um ser completo. Lembrei-me de senhoras minhas conhecidas: d. Emília Mendonça, 
uma Gama, a irmã de Azevedo Gondim, d. Macela, filha do dr. Magalhães, juiz de direito. 
  

(RAMOS, Graciliano. São Bernardo, Rio de Janeiro: Record, 2009, p. 67) 
  
Uma leitura atenta do texto permite ao leitor perceber que a técnica de composição empregada 
pelo autor possui um caráter predominantemente: 
 a)  dissertativo, marcado pela defesa de um ponto de vista delimitado pelo contraste de 
argumentos. 
 b)  simbólico, pelo qual se destacam os inúmeros elementos que representam exemplos de 
linguagem conotativa. 
 c)  descritivo, consideravelmente marcado pela presença de adjetivos e pela representação 
verbal de um dado momento. 
 d)  narrativo, por meio do qual se evidencia a progressão temporal de ações marcadas pelo 
dinamismo dos fatos. 
 e)  apelativo, pelo qual se destaca a interlocução em uma tentativa frequente de convencimento 
do leitor. 
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Questão 69: IBFC - Tec (HMDCC)/HMDCC/Administração/2015  
Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto  
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) 

  
As orações organizam-se em diferentes níveis em um texto gerando estruturas mais ou menos 
complexas. Observe a seguinte frase e, em seguida, assinale o comentário correto: 
 
“As pessoas admitem que deveriam maneirar, mas não se incomodam a ponto de querer mudar o 
hábito. “ (3º §) 
 a) a segunda oração é coordenada em relação à primeira indicando dependência. 
 b) há um predomínio de orações independentes sintaticamente. 
 c) a construção “querer mudar” deve ser entendida como locução verbal. 
 d) a conjunção “mas” poderia ser substituída por “todavia” sem alteração de sentido. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 70: IBFC - Tec Sup Esp (MGS)/MGS/Administração/2015  
Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto  
Texto 
 
Bem-vindo. E parabéns. Estou encantado com seu sucesso. Chegar aqui não foi fácil, eu sei. Na 
verdade, suspeito que foi um pouco mais difícil do que você imagina. 
 
Para início de conversa, para você estar aqui agora, trilhões de átomos agitados tiveram de se 
reunir de uma maneira, intricada e intrigantemente providencial a fim de criá-lo. É uma 
organização tão especializada e particular que nunca antes foi tentada e só existirá desta vez. 
Nos próximos anos (esperamos), essas partículas minúsculas se dedicarão totalmente aos 
bilhões de esforços jeitosos e cooperativos necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo 
experimentar o estado agradabilíssimo, mas ao qual não damos o devido valor, conhecido como 
existência. 
 
Por que os átomos se dão esse trabalho é um enigma. Ser você não é uma experiência 
gratificante no nível atômico. Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na verdade nem 
ligam para você - eles nem sequer sabem que você existe. Não sabem nem que eles existem. 



São partículas insensíveis, afinal, e nem estão vivas. (A ideia de que se você se desintegrasse, 
arrancando com uma pinça um átomo de cada vez, produziria um montículo de poeira atômica 
fina, sem nenhum sinal de vida, mas que constituiria você, é meio sinistra.) No entanto, durante 
sua existência, eles responderão a um só impulso dominante: fazer com que você seja você. 

 
(BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo. Trad. de Ivo Korytowski. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 11) 

  
O texto é destinado a interlocutores específicos, no caso, os leitores. Dentre as opções abaixo, 
assinale o único recurso gramatical que NÃO é empregado para fazer referência ao leitor como 
interlocutor. 
 a)  o adjetivo “Bem-vindo" (1°§) que introduz o texto. 
 b)  o verbo “suspeito" (1º §) em “suspeito que foi". 
 c)  o pronome possessivo “seu" em “seu sucesso"(1°§). 
 d)  o pronome de tratamento “você" em “para você estar aqui“(2°§) 
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Questão 71: IBFC - Tec Sup Esp (MGS)/MGS/Administração/2015  
Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto  
Texto 
 
Bem-vindo. E parabéns. Estou encantado com seu sucesso. Chegar aqui não foi fácil, eu sei. Na 
verdade, suspeito que foi um pouco mais difícil do que você imagina. 
 
Para início de conversa, para você estar aqui agora, trilhões de átomos agitados tiveram de se 
reunir de uma maneira, intricada e intrigantemente providencial a fim de criá-lo. É uma 
organização tão especializada e particular que nunca antes foi tentada e só existirá desta vez. 
Nos próximos anos (esperamos), essas partículas minúsculas se dedicarão totalmente aos 
bilhões de esforços jeitosos e cooperativos necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo 
experimentar o estado agradabilíssimo, mas ao qual não damos o devido valor, conhecido como 
existência. 
 
Por que os átomos se dão esse trabalho é um enigma. Ser você não é uma experiência 
gratificante no nível atômico. Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na verdade nem 
ligam para você - eles nem sequer sabem que você existe. Não sabem nem que eles existem. 
São partículas insensíveis, afinal, e nem estão vivas. (A ideia de que se você se desintegrasse, 
arrancando com uma pinça um átomo de cada vez, produziria um montículo de poeira atômica 
fina, sem nenhum sinal de vida, mas que constituiria você, é meio sinistra.) No entanto, durante 
sua existência, eles responderão a um só impulso dominante: fazer com que você seja você. 

 
(BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo. Trad. de Ivo Korytowski. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 11) 

  
No trecho “necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo experimentar" (2°§), o autor faz uso de 
um recurso coesivo por meio dos elementos em destaque. Considerando o contexto em que esse 
fragmento está inserido, pode-se concluir que esses termos destacados fazem referência: 
 a)  ao interlocutor 
 b)  ao autor 
 c)  ao assunto 
 d)  aos átomos 
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Questão 72: IBFC - AnaDP (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto  
Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que nenhum rabo de saia 
a provocasse. Não me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me pareceu que mulher é 
um bicho esquisito, difícil de governar. 
  
A que eu conhecia era a Rosa do Marciano, muito ordinária. Havia conhecido também a Germana 
e outras dessa laia. Por elas eu julgava todas. Não me sentia, pois inclinando para nenhuma: o 



que sentia era desejo de preparar um herdeiro para as terras de S. Bernardo. 
  
Tentei fantasiar uma criatura alta, sadia, com trinta anos, cabelos pretos – mas parei aí. Sou 
incapaz de imaginação, e as coisas boas que mencionei vinham destacadas, nunca se juntando 
para formar um ser completo. Lembrei-me de senhoras minhas conhecidas: d. Emília Mendonça, 
uma Gama, a irmã de Azevedo Gondim, d. Macela, filha do dr. Magalhães, juiz de direito. 
  

(RAMOS, Graciliano. São Bernardo, Rio de Janeiro: Record, 2009, p. 67) 
  
Em “Lembrei-me de senhoras minhas conhecidas” (3º§), nota-se um exemplo de registro formal 
no emprego do verbo. Nesse sentido, conclui-se que a presença da preposição “de” justifica-se 
por uma questão de: 
 a)  concordância 
 b)  regência 
 c)  coerência 
 d)  colocação pronominal 
 e)  estilo 
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Questão 73: IBFC - Tec (HMDCC)/HMDCC/Administração/2015  
Assunto: Partícula "se"  
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) 



  
No trecho “fala-se do seu poder de causar dependência.” (1º §), a construção em destaque cria o 
seguinte efeito sintático: 
 a) a indeterminação do sujeito 
 b) a voz passiva sintética 
 c) a noção de reflexividade 
 d) o sentido de reciprocidade 
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Questão 74: IBFC - Adv (HMDCC)/HMDCC/2015  
Assunto:   

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) 

  
A partir da análise do texto, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação INCORRETA. 
 a) O emprego inicial de um interlocutor específico, Sofia, não impede que a reflexão proposta 
estenda-se aos outros leitores. 
 b) As perguntas empregadas ao longo do texto cumprem papel retórico ampliando a reflexão 
sobre as questões propostas. 
 c) A pessoalidade linguística empregada em algumas passagens do texto aproxima o autor das 
situações descritas. 



 d) O emprego, no início do texto, de exemplos de natureza mais universal ratifica a ideia de que 
os interesses são sempre individuais e distintos. 
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Questão 75: IBFC - Adv (HMDCC)/HMDCC/2015  
Assunto:   

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) 

  
Observe que a estratégia de coesão empregada pelo autor no trecho abaixo é marcada pelo uso 
de pronomes. 
 
“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.” (1º §) 
 
Assinale a alternativa que indica a correta classificação do tipo de pronome que cumpriu esse 
papel. 
 a) demonstrativos 
 b) pessoais 
 c) indefinidos 



 d) relativos 
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Questão 76: IBFC - Adv (HMDCC)/HMDCC/2015  
Assunto:   

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) 

  
Ao questionar uma pessoa sobre o que ela considera a “coisa mais importante da vida”, o autor 
revela que: 
 a) as necessidades essenciais são sempre de ordem material. 
 b) o que diferencia as necessidades é a situação em que a pessoa está. 
 c) a necessidade de entender a si e ao mundo sobrepõe-se a todas as outras. 
 d) as necessidades estão relacionadas ao gosto pessoal do indivíduo. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 77: IBFC - Adv (HMDCC)/HMDCC/2015  
Assunto:   

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) 

  
Considere o fragmento abaixo para responder à questão seguinte. 
 
“Mas, uma vez satisfeitas todas essas necessidades, será que ainda resta alguma coisa de que 
todo mundo precise?” (6º §) 
 
Assinale a alternativa em que se faz um comentário sintático INCORRETO sobre o trecho em 
análise. 
 a) Existe apenas uma oração subordinada introduzida pela conjunção integrante “que”. 
 b) “alguma coisa” cumpre a função sintática de sujeito simples do verbo “resta”. 
 c) O adjetivo “satisfeitas” exerce, no contexto, a função sintática de predicativo. 
 d) O emprego da preposição “de” após o substantivo “coisa” obedece à regência desse nome. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 78: IBFC - Adv (HMDCC)/HMDCC/2015  
Assunto:   

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) 

  
Considere o fragmento abaixo para responder à questão seguinte. 
 
“Mas, uma vez satisfeitas todas essas necessidades, será que ainda resta alguma coisa de que 
todo mundo precise?” (6º §) 
  
A pontuação cumpre papel essencial na delimitação das ideias apresentadas em um texto. Desse 
modo, pode-se afirmar que o conteúdo entre vírgulas expressa, em relação ao restante do 
fragmento, um sentido de: 
 a) tempo 
 b) causa 
 c) modo 
 d) concessão 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 79: IBFC - Adv (HMDCC)/HMDCC/2015  
Assunto:   

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) 

  
O sentido simbólico é um recurso adotado pelo autor para realçar uma ideia. Desse modo, 
assinale a única alternativa em que se nota um exemplo de linguagem figurada. 
 a) “Muitas pessoas têm hobbies diferentes.” (1º §) 
 b) “Alguns leem apenas jornais ou gibis, outros gostam de romances,” (2º §) 
 c) “Se fico grudado na televisão assistindo a todas as transmissões de esporte” (3º §) 
 d) “É claro que todo mundo precisa comer.” (6º §) 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 80: IBFC - Adv (HMDCC)/HMDCC/2015  
Assunto:   

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) 

  
As conjunções explicitam relações semânticas entre orações. Podem ainda, sinalizar o sentido 
introduzido por um parágrafo. Assim, assinale a alternativa em que se ERRA na indicação do 
valor semântico da conjunção em destaque. 
 a) “Mas os tipos de leitura também são muito diferentes.” (2º §) – oposição 
 b) “Se fazemos a mesma pergunta a quem está morrendo de frio” (5º §) – condição 
 c) “ praticamente desde quando passamos a habitar este planeta.” (7º §) – tempo 
 d) “não é um interesse “casual” como colecionar selos por exemplo. “ (7º §) - conformidade 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 81: IBFC - Adv (HMDCC)/HMDCC/2015  
Assunto:   

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) 

  
  

Texto II 

  
  

(Disponível em: http://www.nanihumor.com/2011/02/o-fimda- filosofia.html. Acesso em: 07/01/15) 
  
Percebe-se uma relação intertextual entre os textos I e II. Sobre ela, é correto afirmar que: 
 a) o segundo texto reforça a ideia de que a dúvida sobre quem somos e para onde vamos é 
constante. 
 b) o primeiro tem questões retratadas no segundo de modo mais concreto e humorístico. 
 c) o primeiro já antecipa as mesmas consequências da modernidade na filosofia citadas pelo 
segundo. 
 d) o elemento visual do segundo não encontra referência em um comportamento apresentado 
pelo texto I. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 82: IBFC - Adv (HMDCC)/HMDCC/2015  
Assunto:   

Texto II 

  
  

(Disponível em: http://www.nanihumor.com/2011/02/o-fimda- filosofia.html. Acesso em: 07/01/15) 
  
É correto afirmar que o texto II encerra uma crítica a um traço do mundo moderno que pode ser 
entendido como: 
 a) o controle da informação 
 b) o excesso de solidão 
 c) a dependência tecnológica 
 d) as crises existenciais 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 83: IBFC - Ana RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto:   

Náufragos da modernidade líquida 
 

(Frei Beto) 
 
Qual o próximo centro financeiro? Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do 
mercantilismo; nos séculos XIV aXVI, Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do 
Oriente; no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg. 
 
Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal; nos séculos XVIII e 
XIX, Londres, devido à máquina a vapor e a Revolução Industrial; na primeira metade do século 



XX, Nova York, com o uso da energia elétrica; na segunda, Los Angeles, com o Vale do Silício. 
Qual será o próximo? 
 
Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem 
mercados para a China, a crise ecológica afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um 
mundo policêntrico, com múltiplos centros regionais de poder. 
 
A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado. Há o 
risco de, no futuro, todos os serviços serem pagos: educação, saúde, segurança e lazer. 
  
Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo. A vida urbana 
comprime multidões e, paradoxalmente, induz à solidão. O salário se gasta predominantemente 
em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança. 
 
Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta 
fluidez, móveis e fixas, do tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez 
menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos. 
 
O mundo envelhece. As cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de 
outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do 
lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes. 
 
O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos tempo para produzir e mais para 
consumir. Assim, o tempo que um computador requer para ser confeccionado não se compara 
com aquele que o usuário dedicará para usá-lo. 
  
Os produtos postos no mercado são “cronófagos”, isto é, devoram o tempo das pessoas. Basta 
observar como se usa o telefone celular. Objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como 
sujeito com o poder de absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção. 
 
Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos sentimos exilados em uma ilha virtual. 
Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz 
retorno... 
 
Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade: 
deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico, que nos cerca por todos os lados, ou ousar 
exercer domínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, à oração, ao 
estudo, às amizades e à ociosidade amorosa. Há que decidir! 

 
(Disponível em: http://www.domtotal.com/colunas/detalhes.php?artld=5121. Acesso em: 02/07/2015) 

  
A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que: 
 a)  Partindo de uma trajetória histórica dos centros econômicos, o autor pretende mostrar que a 
realidade atual não difere do que já fora vivido pela humanidade. 
 b)  A identificação do possível próximo centro econômico do mundo contribuiria, segundo o autor, 
para uma melhor compreensão da dinâmica da modernidade. 
 c)  Ao longo do texto, o autor faz previsões que não estabelecem relação direta com elementos 
da realidade moderna. 
 d)  Os indivíduos modernos sempre gastam, consumindo seus bens, o mesmo tempo que levam 
para produzi-los. 
 e)  Embora, com o avanço da tecnologia, bens insubstituíveis tornem-se escassos; é possível 
perceber que esse mesmo avanço gere contribuições positivas para o futuro da humanidade. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 84: IBFC - Ana RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto:   

Náufragos da modernidade líquida 



 
(Frei Beto) 

 
Qual o próximo centro financeiro? Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do 
mercantilismo; nos séculos XIV aXVI, Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do 
Oriente; no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg. 
 
Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal; nos séculos XVIII e 
XIX, Londres, devido à máquina a vapor e a Revolução Industrial; na primeira metade do século 
XX, Nova York, com o uso da energia elétrica; na segunda, Los Angeles, com o Vale do Silício. 
Qual será o próximo? 
 
Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem 
mercados para a China, a crise ecológica afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um 
mundo policêntrico, com múltiplos centros regionais de poder. 
 
A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado. Há o 
risco de, no futuro, todos os serviços serem pagos: educação, saúde, segurança e lazer. 
  
Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo. A vida urbana 
comprime multidões e, paradoxalmente, induz à solidão. O salário se gasta predominantemente 
em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança. 
 
Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta 
fluidez, móveis e fixas, do tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez 
menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos. 
 
O mundo envelhece. As cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de 
outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do 
lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes. 
 
O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos tempo para produzir e mais para 
consumir. Assim, o tempo que um computador requer para ser confeccionado não se compara 
com aquele que o usuário dedicará para usá-lo. 
  
Os produtos postos no mercado são “cronófagos”, isto é, devoram o tempo das pessoas. Basta 
observar como se usa o telefone celular. Objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como 
sujeito com o poder de absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção. 
 
Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos sentimos exilados em uma ilha virtual. 
Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz 
retorno... 
 
Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade: 
deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico, que nos cerca por todos os lados, ou ousar 
exercer domínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, à oração, ao 
estudo, às amizades e à ociosidade amorosa. Há que decidir! 

 
(Disponível em: http://www.domtotal.com/colunas/detalhes.php?artld=5121. Acesso em: 02/07/2015) 

  
O texto, no último parágrafo, caracteriza os homens atuais como “Náufragos da modernidade 
líquida”. Nesse sentido, de acordo com as ideias apresentadas no texto, pode-se inferir que a 
“Modernidade líquida” corresponde: 
 a)  ao poder econômico de um único novo grande centro industrial 
 b)  ao alto capital investido pelas operadoras de celulares. 
 c)  à realidade em que tanto bens, quanto relações afetivas são passageiros. 



 d)  à pequena parcela do tempo que, na atualidade, reserva-se ao emprego de novas 
tecnologias. 
 e)  à época em que os homens dominavam a tecnologia e não o contrário. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 85: IBFC - Ana RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto:   

Náufragos da modernidade líquida 
 

(Frei Beto) 
 
Qual o próximo centro financeiro? Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do 
mercantilismo; nos séculos XIV aXVI, Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do 
Oriente; no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg. 
 
Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal; nos séculos XVIII e 
XIX, Londres, devido à máquina a vapor e a Revolução Industrial; na primeira metade do século 
XX, Nova York, com o uso da energia elétrica; na segunda, Los Angeles, com o Vale do Silício. 
Qual será o próximo? 
 
Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem 
mercados para a China, a crise ecológica afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um 
mundo policêntrico, com múltiplos centros regionais de poder. 
 
A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado. Há o 
risco de, no futuro, todos os serviços serem pagos: educação, saúde, segurança e lazer. 
  
Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo. A vida urbana 
comprime multidões e, paradoxalmente, induz à solidão. O salário se gasta predominantemente 
em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança. 
 
Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta 
fluidez, móveis e fixas, do tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez 
menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos. 
 
O mundo envelhece. As cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de 
outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do 
lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes. 
 
O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos tempo para produzir e mais para 
consumir. Assim, o tempo que um computador requer para ser confeccionado não se compara 
com aquele que o usuário dedicará para usá-lo. 
  
Os produtos postos no mercado são “cronófagos”, isto é, devoram o tempo das pessoas. Basta 
observar como se usa o telefone celular. Objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como 
sujeito com o poder de absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção. 
 
Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos sentimos exilados em uma ilha virtual. 
Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz 
retorno... 
 
Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade: 
deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico, que nos cerca por todos os lados, ou ousar 
exercer domínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, à oração, ao 
estudo, às amizades e à ociosidade amorosa. Há que decidir! 

 
(Disponível em: http://www.domtotal.com/colunas/detalhes.php?artld=5121. Acesso em: 02/07/2015) 



  
Considere o fragmento “A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural” (4°§), 
para responder à questão. 
 
Nele, o autor faz um jogo de palavras para reforçar os efeitos da modernidade. Assinale a opção 
que traz um comentário INCORRETO sobre a estrutura gramatical do trecho em análise. 
 a)  Na primeira oração, a oposição semântica ocorre entre o sujeito e o verbo. 
 b)  A segunda oração está na voz ativa, diferentemente da primeira. 
 c)  O pronome “se” cumpre papel reflexivo na primeira oração. 
 d)  Na segunda oração, a oposição semântica ocorre entre o sujeito e o objeto. 
 e)  Os dois verbos estão flexionados no mesmo tempo verbal. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 86: IBFC - Ana RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto:   

Náufragos da modernidade líquida 
 

(Frei Beto) 
 
Qual o próximo centro financeiro? Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do 
mercantilismo; nos séculos XIV aXVI, Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do 
Oriente; no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg. 
 
Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal; nos séculos XVIII e 
XIX, Londres, devido à máquina a vapor e a Revolução Industrial; na primeira metade do século 
XX, Nova York, com o uso da energia elétrica; na segunda, Los Angeles, com o Vale do Silício. 
Qual será o próximo? 
 
Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem 
mercados para a China, a crise ecológica afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um 
mundo policêntrico, com múltiplos centros regionais de poder. 
 
A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado. Há o 
risco de, no futuro, todos os serviços serem pagos: educação, saúde, segurança e lazer. 
  
Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo. A vida urbana 
comprime multidões e, paradoxalmente, induz à solidão. O salário se gasta predominantemente 
em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança. 
 
Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta 
fluidez, móveis e fixas, do tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez 
menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos. 
 
O mundo envelhece. As cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de 
outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do 
lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes. 
 
O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos tempo para produzir e mais para 
consumir. Assim, o tempo que um computador requer para ser confeccionado não se compara 
com aquele que o usuário dedicará para usá-lo. 
  
Os produtos postos no mercado são “cronófagos”, isto é, devoram o tempo das pessoas. Basta 
observar como se usa o telefone celular. Objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como 
sujeito com o poder de absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção. 
 
Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos sentimos exilados em uma ilha virtual. 



Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz 
retorno... 
 
Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade: 
deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico, que nos cerca por todos os lados, ou ousar 
exercer domínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, à oração, ao 
estudo, às amizades e à ociosidade amorosa. Há que decidir! 

 
(Disponível em: http://www.domtotal.com/colunas/detalhes.php?artld=5121. Acesso em: 02/07/2015) 

  
Considere o fragmento “A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural” (4°§), 
para responder à questão. 
 
A vírgula une as duas orações deixando implícita uma relação de sentido que há entre elas. Tal 
relação pode ser entendida como de: 
 a)  exclusão 
 b)  oposição 
 c)  finalidade 
 d)  simultaneidade 
 e)  condição 
  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 87: IBFC - Ana RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto:   

Náufragos da modernidade líquida 
 

(Frei Beto) 
 
Qual o próximo centro financeiro? Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do 
mercantilismo; nos séculos XIV aXVI, Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do 
Oriente; no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg. 
 
Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal; nos séculos XVIII e 
XIX, Londres, devido à máquina a vapor e a Revolução Industrial; na primeira metade do século 
XX, Nova York, com o uso da energia elétrica; na segunda, Los Angeles, com o Vale do Silício. 
Qual será o próximo? 
 
Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem 
mercados para a China, a crise ecológica afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um 
mundo policêntrico, com múltiplos centros regionais de poder. 
 
A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado. Há o 
risco de, no futuro, todos os serviços serem pagos: educação, saúde, segurança e lazer. 
  
Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo. A vida urbana 
comprime multidões e, paradoxalmente, induz à solidão. O salário se gasta predominantemente 
em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança. 
 
Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta 
fluidez, móveis e fixas, do tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez 
menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos. 
 
O mundo envelhece. As cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de 
outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do 
lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes. 
 



O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos tempo para produzir e mais para 
consumir. Assim, o tempo que um computador requer para ser confeccionado não se compara 
com aquele que o usuário dedicará para usá-lo. 
  
Os produtos postos no mercado são “cronófagos”, isto é, devoram o tempo das pessoas. Basta 
observar como se usa o telefone celular. Objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como 
sujeito com o poder de absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção. 
 
Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos sentimos exilados em uma ilha virtual. 
Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz 
retorno... 
 
Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade: 
deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico, que nos cerca por todos os lados, ou ousar 
exercer domínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, à oração, ao 
estudo, às amizades e à ociosidade amorosa. Há que decidir! 

 
(Disponível em: http://www.domtotal.com/colunas/detalhes.php?artld=5121. Acesso em: 02/07/2015) 

  
No 6º parágrafo, tem-se a forma verbal “Multiplicar-seão”, na qual o pronome oblíquo encontra-se 
em posição mesoclítica. Assinale a opção em que se ERRA, de acordo com a norma padrão, na 
colocação pronominal. 
 a)  “A agricultura se industrializa”(4°§) 
 b)  “Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo” (5°§) 
 c)  “Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes” (6°§) 
 d)  “de outro, produzem-se tecnologias “ (7°§) 
 e)  “Objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como sujeito” (9°§) 
  
  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 88: IBFC - Ana RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto:   

Náufragos da modernidade líquida 
 

(Frei Beto) 
 
Qual o próximo centro financeiro? Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do 
mercantilismo; nos séculos XIV aXVI, Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do 
Oriente; no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg. 
 
Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal; nos séculos XVIII e 
XIX, Londres, devido à máquina a vapor e a Revolução Industrial; na primeira metade do século 
XX, Nova York, com o uso da energia elétrica; na segunda, Los Angeles, com o Vale do Silício. 
Qual será o próximo? 
 
Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem 
mercados para a China, a crise ecológica afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um 
mundo policêntrico, com múltiplos centros regionais de poder. 
 
A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado. Há o 
risco de, no futuro, todos os serviços serem pagos: educação, saúde, segurança e lazer. 
  
Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo. A vida urbana 
comprime multidões e, paradoxalmente, induz à solidão. O salário se gasta predominantemente 
em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança. 
 



Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta 
fluidez, móveis e fixas, do tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez 
menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos. 
 
O mundo envelhece. As cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de 
outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do 
lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes. 
 
O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos tempo para produzir e mais para 
consumir. Assim, o tempo que um computador requer para ser confeccionado não se compara 
com aquele que o usuário dedicará para usá-lo. 
  
Os produtos postos no mercado são “cronófagos”, isto é, devoram o tempo das pessoas. Basta 
observar como se usa o telefone celular. Objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como 
sujeito com o poder de absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção. 
 
Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos sentimos exilados em uma ilha virtual. 
Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz 
retorno... 
 
Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade: 
deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico, que nos cerca por todos os lados, ou ousar 
exercer domínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, à oração, ao 
estudo, às amizades e à ociosidade amorosa. Há que decidir! 

 
(Disponível em: http://www.domtotal.com/colunas/detalhes.php?artld=5121. Acesso em: 02/07/2015) 

  
Considere o fragmento transcrito a seguir para responder à questão. 
 
“O mundo envelhece. /As cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de 
outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do 
lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes." (7°§) 
  
Sobre o trecho, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 

 
I. É formado por duas orações absolutas e um período composto por coordenação. 
 
II. Entre os dois primeiros períodos há uma relação temporal que poderia ser expressa pela 
conjunção “quando”. 
 
III. O terceiro período é formado por três orações. 
 
IV. No terceiro período, identifica-se uma oração subordinada adjetiva. 

 
 a)  Todas as afirmativas estão corretas 
 b)  Apenas a afirmativas III está correta 
 c)  Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
 d)  Apenas a afirmativa II está correta 
 e)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
  
  
  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 89: IBFC - Ana RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto:   

Náufragos da modernidade líquida 



 
(Frei Beto) 

 
Qual o próximo centro financeiro? Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do 
mercantilismo; nos séculos XIV aXVI, Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do 
Oriente; no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg. 
 
Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal; nos séculos XVIII e 
XIX, Londres, devido à máquina a vapor e a Revolução Industrial; na primeira metade do século 
XX, Nova York, com o uso da energia elétrica; na segunda, Los Angeles, com o Vale do Silício. 
Qual será o próximo? 
 
Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem 
mercados para a China, a crise ecológica afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um 
mundo policêntrico, com múltiplos centros regionais de poder. 
 
A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado. Há o 
risco de, no futuro, todos os serviços serem pagos: educação, saúde, segurança e lazer. 
  
Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo. A vida urbana 
comprime multidões e, paradoxalmente, induz à solidão. O salário se gasta predominantemente 
em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança. 
 
Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta 
fluidez, móveis e fixas, do tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez 
menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos. 
 
O mundo envelhece. As cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de 
outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do 
lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes. 
 
O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos tempo para produzir e mais para 
consumir. Assim, o tempo que um computador requer para ser confeccionado não se compara 
com aquele que o usuário dedicará para usá-lo. 
  
Os produtos postos no mercado são “cronófagos”, isto é, devoram o tempo das pessoas. Basta 
observar como se usa o telefone celular. Objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como 
sujeito com o poder de absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção. 
 
Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos sentimos exilados em uma ilha virtual. 
Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz 
retorno... 
 
Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade: 
deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico, que nos cerca por todos os lados, ou ousar 
exercer domínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, à oração, ao 
estudo, às amizades e à ociosidade amorosa. Há que decidir! 

 
(Disponível em: http://www.domtotal.com/colunas/detalhes.php?artld=5121. Acesso em: 02/07/2015) 

  
Considere o fragmento transcrito a seguir para responder à questão. 
 
“O mundo envelhece. /As cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de 
outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do 
lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes." (7°§) 
  



A respeito da palavra “que”, em destaque no fragmento, assinale, dentre as alternativas abaixo, 
aquela em que tal vocábulo possua as mesmas características morfossintáticas. 
 a)  Espero que tudo ocorra bem. 
 b)  Que lindo! 
 c)  Eu li o livro que você me deu. 
 d)  Dormiu tanto que perdeu a hora. 
 e)  O rapaz que chegou era meu amigo. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 90: IBFC - Ana RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto:   

Náufragos da modernidade líquida 
 

(Frei Beto) 
 
Qual o próximo centro financeiro? Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do 
mercantilismo; nos séculos XIV aXVI, Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do 
Oriente; no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg. 
 
Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal; nos séculos XVIII e 
XIX, Londres, devido à máquina a vapor e a Revolução Industrial; na primeira metade do século 
XX, Nova York, com o uso da energia elétrica; na segunda, Los Angeles, com o Vale do Silício. 
Qual será o próximo? 
 
Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem 
mercados para a China, a crise ecológica afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um 
mundo policêntrico, com múltiplos centros regionais de poder. 
 
A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado. Há o 
risco de, no futuro, todos os serviços serem pagos: educação, saúde, segurança e lazer. 
  
Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo. A vida urbana 
comprime multidões e, paradoxalmente, induz à solidão. O salário se gasta predominantemente 
em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança. 
 
Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta 
fluidez, móveis e fixas, do tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez 
menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos. 
 
O mundo envelhece. As cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de 
outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do 
lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes. 
 
O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos tempo para produzir e mais para 
consumir. Assim, o tempo que um computador requer para ser confeccionado não se compara 
com aquele que o usuário dedicará para usá-lo. 
  
Os produtos postos no mercado são “cronófagos”, isto é, devoram o tempo das pessoas. Basta 
observar como se usa o telefone celular. Objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como 
sujeito com o poder de absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção. 
 
Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos sentimos exilados em uma ilha virtual. 
Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz 
retorno... 
 
Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade: 



deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico, que nos cerca por todos os lados, ou ousar 
exercer domínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, à oração, ao 
estudo, às amizades e à ociosidade amorosa. Há que decidir! 

 
(Disponível em: http://www.domtotal.com/colunas/detalhes.php?artld=5121. Acesso em: 02/07/2015) 

  
No quinto parágrafo, o autor mostra a existência de um paradoxo que está corretamente 
materializado, segundo a ideia desenvolvida, pelo seguinte par de vocábulos: 
 a)  Trabalho X consumo 
 b)  Multidões X solidão 
 c)  Lazer X estudo 
 d)  Transporte X segurança 
 e)  Educação X saúde 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 91: IBFC - Ana RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto:   

Náufragos da modernidade líquida 
 

(Frei Beto) 
 
Qual o próximo centro financeiro? Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do 
mercantilismo; nos séculos XIV aXVI, Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do 
Oriente; no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg. 
 
Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal; nos séculos XVIII e 
XIX, Londres, devido à máquina a vapor e a Revolução Industrial; na primeira metade do século 
XX, Nova York, com o uso da energia elétrica; na segunda, Los Angeles, com o Vale do Silício. 
Qual será o próximo? 
 
Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem 
mercados para a China, a crise ecológica afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um 
mundo policêntrico, com múltiplos centros regionais de poder. 
 
A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado. Há o 
risco de, no futuro, todos os serviços serem pagos: educação, saúde, segurança e lazer. 
  
Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo. A vida urbana 
comprime multidões e, paradoxalmente, induz à solidão. O salário se gasta predominantemente 
em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança. 
 
Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta 
fluidez, móveis e fixas, do tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez 
menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos. 
 
O mundo envelhece. As cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de 
outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do 
lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes. 
 
O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos tempo para produzir e mais para 
consumir. Assim, o tempo que um computador requer para ser confeccionado não se compara 
com aquele que o usuário dedicará para usá-lo. 
  
Os produtos postos no mercado são “cronófagos”, isto é, devoram o tempo das pessoas. Basta 
observar como se usa o telefone celular. Objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como 
sujeito com o poder de absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção. 
 



Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos sentimos exilados em uma ilha virtual. 
Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz 
retorno... 
 
Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade: 
deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico, que nos cerca por todos os lados, ou ousar 
exercer domínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, à oração, ao 
estudo, às amizades e à ociosidade amorosa. Há que decidir! 

 
(Disponível em: http://www.domtotal.com/colunas/detalhes.php?artld=5121. Acesso em: 02/07/2015) 

  
Em “deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico, que nos cerca por todos os lados”, no 
último parágrafo, a linguagem conotativa está evidenciada pelo uso de: 
 a)  uma metáfora 
 b)  uma metonímia 
 c)  uma ironia 
 d)  um pleonasmo 
 e)  uma gradação 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 92: IBFC - Ana RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto:   
Texto I 

Náufragos da modernidade líquida 
 

(Frei Beto) 
 
Qual o próximo centro financeiro? Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do 
mercantilismo; nos séculos XIV aXVI, Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do 
Oriente; no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg. 
 
Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal; nos séculos XVIII e 
XIX, Londres, devido à máquina a vapor e a Revolução Industrial; na primeira metade do século 
XX, Nova York, com o uso da energia elétrica; na segunda, Los Angeles, com o Vale do Silício. 
Qual será o próximo? 
 
Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem 
mercados para a China, a crise ecológica afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um 
mundo policêntrico, com múltiplos centros regionais de poder. 
 
A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado. Há o 
risco de, no futuro, todos os serviços serem pagos: educação, saúde, segurança e lazer. 
  
Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo. A vida urbana 
comprime multidões e, paradoxalmente, induz à solidão. O salário se gasta predominantemente 
em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança. 
 
Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta 
fluidez, móveis e fixas, do tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez 
menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos. 
 
O mundo envelhece. As cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de 
outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do 
lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes. 
 
O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos tempo para produzir e mais para 
consumir. Assim, o tempo que um computador requer para ser confeccionado não se compara 



com aquele que o usuário dedicará para usá-lo. 
  
Os produtos postos no mercado são “cronófagos”, isto é, devoram o tempo das pessoas. Basta 
observar como se usa o telefone celular. Objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como 
sujeito com o poder de absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção. 
 
Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos sentimos exilados em uma ilha virtual. 
Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz 
retorno... 
 
Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade: 
deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico, que nos cerca por todos os lados, ou ousar 
exercer domínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, à oração, ao 
estudo, às amizades e à ociosidade amorosa. Há que decidir! 

 
(Disponível em: http://www.domtotal.com/colunas/detalhes.php?artld=5121. Acesso em: 02/07/2015) 

  
  
Texto II 
  

  
  

Os textos I e II dialogam no que diz respeito ao espaço ocupado pela tecnologia na vida do 
homem moderno. 
 
Analise as afirmativas a seguir, que versam sobre a relação entre os textos e seus respectivos 
processos de composição, e assinale a alternativa correta: 

 
I. O texto I, por meio de um percurso histórico, tece sua crítica ao demasiado apelo 
tecnológico do mundo atual. 
 
II. O universo escolar é o ponto de partida da charge, que o utiliza para mostrar ao leitor o 
poder da tecnologia, exclusivamente, sobre as crianças. 
 
III. Embora os textos coincidam tematicamente, no texto II não há defesa de uma ideia uma 
vez que, na charge, a associação entre elementos verbais e não-verbais impede esse tipo 
de atitude. 
 
IV. Por tratarem de campos distintos da atividade humana - o histórico-cultural e o escolar - 
os textos I e II complementam-se, efetivando uma abordagem crítica acerca do tema. 

 
 a)  Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
 b)  Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
 c)  Todas as afirmativas estão corretas. 
 d)  Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
 e)  Apenas afirmativa I está correta 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 93: IBFC - Tec RC (JUCEB)/JUCEB/2015  
Assunto:   

O direito à privacidade como elo da cidadania 
 
Quando o STF vier a julgar a ação de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional dos 
Editores de Livros contra o artigo do Código Civil que prevê a autorização para biografias 
comercializadas, os juizes estarão, mais uma vez, diante do dilema da Justiça, dos dois pratos da 
balança e qual deles fazer pesar mais com sua força. A liberdade de expressão de um lado e o 
direito à privacidade do outro, e cada juiz, ainda uma vez, diante do ato de decidir pela garantia 



de ambos estabelecida na Carta Magna. 
 
Ora, se preferirem dar ganho de causa à Adin dos editores, fortemente apoiada pelos meios de 
comunicação (TVs em especial), estarão contrariando os que, do outro lado, clamam pela 
garantia do seu direito à privacidade. Se a estes contemplarem com seu voto, estarão 
contrariando os primeiros, os grandes interessados em que vidas pessoais sejam livremente 
retratadas, transformadas em ativos comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo 
midiático que está, hoje em dia, para muito além do interesse público na circulação da 
informação, o jornalismo. 
 
Independentemente do que venha a decidir o STF em relação à questão, nós da associação 
Procure Saber, no âmbito do nosso pequeno foro e em que pesem as tantas dúvidas e posições 
entre nós, resolvemos exercer o nosso direito democrático de associação, de opinião e de 
manifestação, levando a público o nosso propósito de defender o direito à privacidade como elo 
importante da cadeia da cidadania soberana, chamando a atenção de toda a sociedade para a 
necessidade de amplo e profundo debate em torno desse tema, da delicada situação em que se 
encontra esse prato da balança do direito civil em nosso tempo, a privacidade, o que ela significa, 
o que ainda é possível fazer para que ela tenha sentido, para que os que ainda nela creem e 
confiam possam encontrar nas regras, nas normas e nas leis alguma garantia. O debate afinal 
toma corpo, podendo contribuir para posicionamentos mais conscientes, mais maduros e mais 
equilibrados sobre que tipo de vida queremos e podemos viver, se os indivíduos nos confins de 
suas vidas privadas ainda devem ser levados em conta, ainda reconhecidos e respeitados em 
seus direitos ou se já não importam mais. 
 
Temos tido sempre justificado apreço pelos que, ao longo da História, se mostram capazes de 
compreender os dilemas e contradições da vida em sociedade e que, apesar da dor e do 
sofrimento dessa condição trágica, estão dispostos a reconhecer de que lado estão. Como disse 
Francisco Bosco referindo-se ao dilema entre o interesse público e o privado, em seu escrito 
neste jornal, semana passada, é o princípio da soberania decisória sobre a vida privada que deve 
prevalecer. É a mesma, nossa opinião. 

 
(Gilberto Gil, O Globo, 15/10/2013) 

  
O segmento do texto que MELHOR representa o posicionamento assumido pelo autor do artigo 
quanto à liberação das biografias não autorizadas é: 
 a)  “A liberdade de expressão de um lado e o direito à privacidade do outro, e cada juiz, ainda 
uma vez, diante do ato de decidir pela garantia de ambos estabelecida na Carta Magna” (1°§) 
 b)  “Como disse Francisco Bosco referindo-se ao dilema entre o interesse público e o privado, em 
seu escrito neste jornal, semana passada, é o princípio da soberania decisória sobre a vida 
privada que deve prevalecer” (4°§) 
 c)  “O debate afinal toma corpo, podendo contribuir para posicionamentos mais conscientes, mais 
maduros e mais equilibrados sobre que tipo de vida queremos e podemos viver, se os indivíduos 
nos confins de suas vidas privadas ainda devem ser levados em conta, ainda reconhecidos e 
respeitados em seus direitos ou se já não importam mais.” (3°§) 
 d)  “Ora, se preferirem dar ganho de causa à Adin dos editores, fortemente apoiada pelos meios 
de comunicação (TVs em especial), estarão contrariando os que, do outro lado, clamam pela 
garantia do seu direito à privacidade” (2°§) 
 e)  “Temos tido sempre justificado apreço pelos que, ao longo da História, se mostram capazes 
de compreender os dilemas e contradições da vida em sociedade e que, apesar da dor e do 
sofrimento dessa condição trágica, estão dispostos a reconhecer de que lado estão”(42°§) 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 94: IBFC - Ana San (EMBASA)/EMBASA/Enfermeiro do Trabalho/2015  
Assunto:   

Não quer ajudar, não atrapalha 
                                  (Gregório Duvivier) 

 



É sempre a mesma coisa. Primeiro todo o mundo põe um filtro arco-íris no avatar. Depois vem 
uma onda de gente criticando quem trocou o avatar. Depois vem a onda criticando quem criticou. 
Em seguida começam a criticar quem criticou os que criticaram. Nesse momento já começaram 
as ofensas pessoais e já se esqueceu o porquê de ter trocado o avatar, ou trocado o nome para 
guarani kayowá, ou abraçado qualquer outra causa. 
 
Toda batalha pode ser ridicularizada. Você é contra a homofobia: essa bandeira é fácil, quero ver 
levantar bandeira contra a transfobia. Você é contra a transfobia: estatisticamente a transfobia 
afeta muito pouca gente se comparada ao machismo. Você é contra o machismo: mas a mulher 
está muito mais incluída na sociedade do que os negros. E por aí vai. Você é de esquerda, mas 
não doa pros pobres? Hipócrita. Ah, você doa pros pobres? Populista. Culpado. Assistencialista. 
 
Cintia Suzuki resumiu bem: “Você coloca um avatar coloridinho, aí não pode porque tem gente 
passando fome. Aí o governo faz um programa pras pessoas não passarem mais fome, e aí não 
pode porque é sustentar vagabundo (...). Moral da história: deixa os outros ajudarem quem bem 
entenderem, já que você não vai ajudar ninguém". 
 
Todo vegetariano diz que a parte difícil de não comer carne não é não comer carne. Chato mesmo 
é aguentar a reação dos carnívoros: “De onde você tira a proteína? Você tem pena de bicho? Mas 
de rúcula você não tem pena? E das pessoas que colhem a rúcula, você não tem pena? E dos 
peruanos que não podem mais comprar quinoa e estão morrendo de fome?" 
 
O estranho é que, independentemente da sua orientação em relação à carne, não há quem não 
concorde que o vegetarianismo seria melhor para o mundo, seja do ponto de vista dos animais, 
ou do meio ambiente, ou da saúde, ou de tudo junto. O problema é exatamente esse: alguém 
fazendo alguma coisa lembra a gente de que a gente não está fazendo nada. Quando o vizinho 
separa o lixo, você se sente mal por não separar. A solução? Xingar o vizinho, esse hipócrita que 
separa o lixo, mas fuma cigarro. Assim é fácil, vizinho. 
 
Quem não faz nada pra mudar o mundo está sempre muito empenhado em provar que a pessoa 
que faz alguma coisa está errada — melhor seria se usasse essa energia para tentar mudar, de 
fato, alguma coisa. Como diria minha avó: não quer ajudar, não atrapalha. 

 
 

(Disponível em: http://www1 .folha.uol.com.br/colunas/ areaorioduvivier/2015/07/1654941-nao-auer-aiudar-nao-atrapalha.shtml. Acesso em: 10/09/15) 
 
O autor parte de uma situação particular para desenvolver a ideia central de seu texto. Essa ideia 
está explicitada na seguinte opção: 
 a) há um grande número de pessoas que sempre se preocupam com os outros, mas não têm 
disponibilidade para ajudar. 
 b) existem várias campanhas para ajudar os outros na internet, mas elas não correspondem a 
um apoio efetivo. 
 c) é comum que haja discordância de opiniões durante campanhas que apoiam grupos diferentes 
da sociedade. 
 d) a falta de apoio e de iniciativa para ajudarem campanhas diversas tende a vir daqueles que 
criticam e nada fazem. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 95: IBFC - Ana San (EMBASA)/EMBASA/Enfermeiro do Trabalho/2015  
Assunto:   

Não quer ajudar, não atrapalha 
                                  (Gregório Duvivier) 

 
É sempre a mesma coisa. Primeiro todo o mundo põe um filtro arco-íris no avatar. Depois vem 
uma onda de gente criticando quem trocou o avatar. Depois vem a onda criticando quem criticou. 
Em seguida começam a criticar quem criticou os que criticaram. Nesse momento já começaram 
as ofensas pessoais e já se esqueceu o porquê de ter trocado o avatar, ou trocado o nome para 



guarani kayowá, ou abraçado qualquer outra causa. 
 
Toda batalha pode ser ridicularizada. Você é contra a homofobia: essa bandeira é fácil, quero ver 
levantar bandeira contra a transfobia. Você é contra a transfobia: estatisticamente a transfobia 
afeta muito pouca gente se comparada ao machismo. Você é contra o machismo: mas a mulher 
está muito mais incluída na sociedade do que os negros. E por aí vai. Você é de esquerda, mas 
não doa pros pobres? Hipócrita. Ah, você doa pros pobres? Populista. Culpado. Assistencialista. 
 
Cintia Suzuki resumiu bem: “Você coloca um avatar coloridinho, aí não pode porque tem gente 
passando fome. Aí o governo faz um programa pras pessoas não passarem mais fome, e aí não 
pode porque é sustentar vagabundo (...). Moral da história: deixa os outros ajudarem quem bem 
entenderem, já que você não vai ajudar ninguém". 
 
Todo vegetariano diz que a parte difícil de não comer carne não é não comer carne. Chato mesmo 
é aguentar a reação dos carnívoros: “De onde você tira a proteína? Você tem pena de bicho? Mas 
de rúcula você não tem pena? E das pessoas que colhem a rúcula, você não tem pena? E dos 
peruanos que não podem mais comprar quinoa e estão morrendo de fome?" 
 
O estranho é que, independentemente da sua orientação em relação à carne, não há quem não 
concorde que o vegetarianismo seria melhor para o mundo, seja do ponto de vista dos animais, 
ou do meio ambiente, ou da saúde, ou de tudo junto. O problema é exatamente esse: alguém 
fazendo alguma coisa lembra a gente de que a gente não está fazendo nada. Quando o vizinho 
separa o lixo, você se sente mal por não separar. A solução? Xingar o vizinho, esse hipócrita que 
separa o lixo, mas fuma cigarro. Assim é fácil, vizinho. 
 
Quem não faz nada pra mudar o mundo está sempre muito empenhado em provar que a pessoa 
que faz alguma coisa está errada — melhor seria se usasse essa energia para tentar mudar, de 
fato, alguma coisa. Como diria minha avó: não quer ajudar, não atrapalha. 

 
 

(Disponível em: http://www1 .folha.uol.com.br/colunas/ areaorioduvivier/2015/07/1654941-nao-auer-aiudar-nao-atrapalha.shtml. Acesso em: 10/09/15) 
  

A repetição enfática de várias formas do verbo “criticar", no primeiro parágrafo, contribui para: 
 a) revelar a identificação do autor com uma postura pessoal. 
 b) expressar a tristeza daqueles que se sentem criticados. 
 c) amenizar um comportamento social típico. 
 d) acentuar a incoerência da atitude descrita. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 96: IBFC - Ana San (EMBASA)/EMBASA/Enfermeiro do Trabalho/2015  
Assunto:   

Não quer ajudar, não atrapalha 
                                  (Gregório Duvivier) 

 
É sempre a mesma coisa. Primeiro todo o mundo põe um filtro arco-íris no avatar. Depois vem 
uma onda de gente criticando quem trocou o avatar. Depois vem a onda criticando quem criticou. 
Em seguida começam a criticar quem criticou os que criticaram. Nesse momento já começaram 
as ofensas pessoais e já se esqueceu o porquê de ter trocado o avatar, ou trocado o nome para 
guarani kayowá, ou abraçado qualquer outra causa. 
 
Toda batalha pode ser ridicularizada. Você é contra a homofobia: essa bandeira é fácil, quero ver 
levantar bandeira contra a transfobia. Você é contra a transfobia: estatisticamente a transfobia 
afeta muito pouca gente se comparada ao machismo. Você é contra o machismo: mas a mulher 
está muito mais incluída na sociedade do que os negros. E por aí vai. Você é de esquerda, mas 
não doa pros pobres? Hipócrita. Ah, você doa pros pobres? Populista. Culpado. Assistencialista. 
 
Cintia Suzuki resumiu bem: “Você coloca um avatar coloridinho, aí não pode porque tem gente 



passando fome. Aí o governo faz um programa pras pessoas não passarem mais fome, e aí não 
pode porque é sustentar vagabundo (...). Moral da história: deixa os outros ajudarem quem bem 
entenderem, já que você não vai ajudar ninguém". 
 
Todo vegetariano diz que a parte difícil de não comer carne não é não comer carne. Chato mesmo 
é aguentar a reação dos carnívoros: “De onde você tira a proteína? Você tem pena de bicho? Mas 
de rúcula você não tem pena? E das pessoas que colhem a rúcula, você não tem pena? E dos 
peruanos que não podem mais comprar quinoa e estão morrendo de fome?" 
 
O estranho é que, independentemente da sua orientação em relação à carne, não há quem não 
concorde que o vegetarianismo seria melhor para o mundo, seja do ponto de vista dos animais, 
ou do meio ambiente, ou da saúde, ou de tudo junto. O problema é exatamente esse: alguém 
fazendo alguma coisa lembra a gente de que a gente não está fazendo nada. Quando o vizinho 
separa o lixo, você se sente mal por não separar. A solução? Xingar o vizinho, esse hipócrita que 
separa o lixo, mas fuma cigarro. Assim é fácil, vizinho. 
 
Quem não faz nada pra mudar o mundo está sempre muito empenhado em provar que a pessoa 
que faz alguma coisa está errada — melhor seria se usasse essa energia para tentar mudar, de 
fato, alguma coisa. Como diria minha avó: não quer ajudar, não atrapalha. 

 
 

(Disponível em: http://www1 .folha.uol.com.br/colunas/ areaorioduvivier/2015/07/1654941-nao-auer-aiudar-nao-atrapalha.shtml. Acesso em: 10/09/15) 
  

Sobre o emprego do pronome “você", no segundo parágrafo, assinale a única opção 
INCORRETA: 
 a) revela um tratamento informal. 
 b) tem apenas o autor como interlocutor. 
 c) está seguido de um verbo flexionado em 3ª pessoa. 
 d)  faz referência à segunda pessoa do discurso. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 97: IBFC - Ana San (EMBASA)/EMBASA/Enfermeiro do Trabalho/2015  
Assunto:   

Não quer ajudar, não atrapalha 
                                  (Gregório Duvivier) 

 
É sempre a mesma coisa. Primeiro todo o mundo põe um filtro arco-íris no avatar. Depois vem 
uma onda de gente criticando quem trocou o avatar. Depois vem a onda criticando quem criticou. 
Em seguida começam a criticar quem criticou os que criticaram. Nesse momento já começaram 
as ofensas pessoais e já se esqueceu o porquê de ter trocado o avatar, ou trocado o nome para 
guarani kayowá, ou abraçado qualquer outra causa. 
 
Toda batalha pode ser ridicularizada. Você é contra a homofobia: essa bandeira é fácil, quero ver 
levantar bandeira contra a transfobia. Você é contra a transfobia: estatisticamente a transfobia 
afeta muito pouca gente se comparada ao machismo. Você é contra o machismo: mas a mulher 
está muito mais incluída na sociedade do que os negros. E por aí vai. Você é de esquerda, mas 
não doa pros pobres? Hipócrita. Ah, você doa pros pobres? Populista. Culpado. Assistencialista. 
 
Cintia Suzuki resumiu bem: “Você coloca um avatar coloridinho, aí não pode porque tem gente 
passando fome. Aí o governo faz um programa pras pessoas não passarem mais fome, e aí não 
pode porque é sustentar vagabundo (...). Moral da história: deixa os outros ajudarem quem bem 
entenderem, já que você não vai ajudar ninguém". 
 
Todo vegetariano diz que a parte difícil de não comer carne não é não comer carne. Chato mesmo 
é aguentar a reação dos carnívoros: “De onde você tira a proteína? Você tem pena de bicho? Mas 
de rúcula você não tem pena? E das pessoas que colhem a rúcula, você não tem pena? E dos 
peruanos que não podem mais comprar quinoa e estão morrendo de fome?" 



 
O estranho é que, independentemente da sua orientação em relação à carne, não há quem não 
concorde que o vegetarianismo seria melhor para o mundo, seja do ponto de vista dos animais, 
ou do meio ambiente, ou da saúde, ou de tudo junto. O problema é exatamente esse: alguém 
fazendo alguma coisa lembra a gente de que a gente não está fazendo nada. Quando o vizinho 
separa o lixo, você se sente mal por não separar. A solução? Xingar o vizinho, esse hipócrita que 
separa o lixo, mas fuma cigarro. Assim é fácil, vizinho. 
 
Quem não faz nada pra mudar o mundo está sempre muito empenhado em provar que a pessoa 
que faz alguma coisa está errada — melhor seria se usasse essa energia para tentar mudar, de 
fato, alguma coisa. Como diria minha avó: não quer ajudar, não atrapalha. 

 
 

(Disponível em: http://www1 .folha.uol.com.br/colunas/ areaorioduvivier/2015/07/1654941-nao-auer-aiudar-nao-atrapalha.shtml. Acesso em: 10/09/15) 
  

No fragmento “O estranho é que, independentemente da sua orientação em relação à carne" 
(5°§), ocorre um exemplo de crase. Ao reescrever-se um trecho desse fragmento, substituindo o 
vocábulo “carne" por outras construções, aponte a única opção em que o acento grave estaria 
sendo usado corretamente. 
 a) independentemente da sua orientação em relação à escolha 
 b) independentemente da sua orientação em relação à uma alimentação 
 c) independentemente da sua orientação em relação à alimentar-se 
 d) independentemente da sua orientação em relação à comidas 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 98: IBFC - Ass San (EMBASA)/EMBASA/Técnico em Segurança do Trabalho/2015  
Assunto:   
Texto I 
                                 

 Os bolsos do morto 
                                          (Luis Fernando Veríssimo) 

 
O morto não é exatamente um amigo. Mais um conhecido, mas daqueles que você não pode 
deixar de ir ao velório. E lá está ele, estendido dentro do caixão forrado de cetim, de terno azul-
marinho e gravata grená, esperando para ser enterrado. 
 
Se fosse um amigo você ficaria em silêncio, compungido, lembrando o morto em vida e 
lamentando sua perda. Como é apenas um conhecido, você comenta com o homem ao seu lado - 
que também não parece ser íntimo do morto: 
 
- Poderiam ter escolhido outra gravata... 
 
- É. Essa está brava. 
 
- Já pensou ele chegando lá com essa gravata? 
 
- “Lá” onde? 
 
- Não sei. Onde a gente vai depois de morto. Onde vai a nossa alma. 
 
- Eu acho que a alma não vai de gravata. 
 
- Será que não? E de fatiota? 
 
- Também não. 
 
- Bom. Pelo menos esse vexame ele não vai passar. 



 
- Você é da família? 
 
- Não. Apenas um conhecido. 
 
Você examina o morto. Engraçado: ele vai partir para a viagem mais importante, e mais distante, 
da sua vida, mas não precisa carregar nada. Identidade, passaporte, nada. Nem dinheiro, o que 
dirá cheques de viagem ou cartões de crédito. Nem carteira! 
  
Você diz para o outro: 
 
- A coisa mais triste de um defunto são os bolsos. O outro estranha. 
 
 - Como assim? 
 
 - Os bolsos existem para carregar coisas. Coisas importantes, que definem sua vida. CPF, 
licença para dirigir, bloco de notas, caneta, talão de cheques, remédio para pressão... 
 
- Pepsamar... 
 
- Pepsamar, cartão perfurado da Sena, recortes de artigos sobre a situação econômica, fio 
dental... Isso sem falar em coisas com importância apenas sentimental. Por exemplo: um desenho 
rabiscado por uma possível neta que parece, vagamente, um gato, e que ele achou genial e 
guardou. Entende? 
 
- Sei. 
 
- E aí está ele. Com os bolsos vazios. Despido da vida e de tudo que levava nos seus bolsos, e 
que o definia. O homem é o homem e o que ele leva nos bolsos. Poderiam ter deixado, sei lá, 
pelo menos um chaveiro 
 
- Você acha? 
 
 - Claro. As chaves da casa. As chaves do carro. Qualquer coisa pessoal, que pelo menos fizesse 
barulho num bolso da fatiota, pô! 
  
Você se dá conta de que está gritando. As pessoas se viram para reprová-lo. “Mais respeito” 
dizem as caras viradas. Você faz um gesto, pedindo perdão. Sou apenas um conhecido, 
desculpem. Mas continua, falando mais baixo: 
 
 - A morte é um assaltante. Nos mata e nos esvazia os bolsos. 
 
- Sem piedade. 
 
 - Nenhuma. 
 
Vocabulário: 
Fatiota - roupa de melhor qualidade, usada em situações mais formais 
Pepsamar - tipo de medicamento 
 
A partir da leitura atenta do texto, assinale a opção que apresenta um comentário correto sobre 
seu conteúdo. 
 a)  Trata-se de uma crítica ao comportamento desrespeitoso das pessoas nos enterros, mesmo 
tendo intimidade com o morto e sua família. 
 b)  Percebe-se uma crítica às roupas de má qualidade que o defunto e os convidados usavam. 



 c) Embora explore algumas situações de humor, o texto propõe uma reflexão sobre a morte. 
 d) Trata-se de uma valorização dos bens materiais que acompanham as pessoas, mesmo depois 
de mortas. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 99: IBFC - Ass San (EMBASA)/EMBASA/Técnico em Segurança do Trabalho/2015  
Assunto:   
Texto I 
                                 

 Os bolsos do morto 
                                          (Luis Fernando Veríssimo) 

 
O morto não é exatamente um amigo. Mais um conhecido, mas daqueles que você não pode 
deixar de ir ao velório. E lá está ele, estendido dentro do caixão forrado de cetim, de terno azul-
marinho e gravata grená, esperando para ser enterrado. 
 
Se fosse um amigo você ficaria em silêncio, compungido, lembrando o morto em vida e 
lamentando sua perda. Como é apenas um conhecido, você comenta com o homem ao seu lado - 
que também não parece ser íntimo do morto: 
 
- Poderiam ter escolhido outra gravata... 
 
- É. Essa está brava. 
 
- Já pensou ele chegando lá com essa gravata? 
 
- “Lá” onde? 
 
- Não sei. Onde a gente vai depois de morto. Onde vai a nossa alma. 
 
- Eu acho que a alma não vai de gravata. 
 
- Será que não? E de fatiota? 
 
- Também não. 
 
- Bom. Pelo menos esse vexame ele não vai passar. 
 
- Você é da família? 
 
- Não. Apenas um conhecido. 
 
Você examina o morto. Engraçado: ele vai partir para a viagem mais importante, e mais distante, 
da sua vida, mas não precisa carregar nada. Identidade, passaporte, nada. Nem dinheiro, o que 
dirá cheques de viagem ou cartões de crédito. Nem carteira! 
  
Você diz para o outro: 
 
- A coisa mais triste de um defunto são os bolsos. O outro estranha. 
 
 - Como assim? 
 
 - Os bolsos existem para carregar coisas. Coisas importantes, que definem sua vida. CPF, 
licença para dirigir, bloco de notas, caneta, talão de cheques, remédio para pressão... 
 
- Pepsamar... 



 
- Pepsamar, cartão perfurado da Sena, recortes de artigos sobre a situação econômica, fio 
dental... Isso sem falar em coisas com importância apenas sentimental. Por exemplo: um desenho 
rabiscado por uma possível neta que parece, vagamente, um gato, e que ele achou genial e 
guardou. Entende? 
 
- Sei. 
 
- E aí está ele. Com os bolsos vazios. Despido da vida e de tudo que levava nos seus bolsos, e 
que o definia. O homem é o homem e o que ele leva nos bolsos. Poderiam ter deixado, sei lá, 
pelo menos um chaveiro 
 
- Você acha? 
 
 - Claro. As chaves da casa. As chaves do carro. Qualquer coisa pessoal, que pelo menos fizesse 
barulho num bolso da fatiota, pô! 
  
Você se dá conta de que está gritando. As pessoas se viram para reprová-lo. “Mais respeito” 
dizem as caras viradas. Você faz um gesto, pedindo perdão. Sou apenas um conhecido, 
desculpem. Mas continua, falando mais baixo: 
 
 - A morte é um assaltante. Nos mata e nos esvazia os bolsos. 
 
- Sem piedade. 
 
 - Nenhuma. 
 
Vocabulário: 
Fatiota - roupa de melhor qualidade, usada em situações mais formais 
Pepsamar - tipo de medicamento 
  
No fragmento “Mais um conhecido, mas daqueles que você não pode deixar de ir ao 
velório.”(1°§), estão destacadas duas palavras que se aproximam quanto à pronúncia, contudo 
diferenciam-se quanto à classificação morfológica. Assinale a opção que indica, respectivamente, 
o valor semântico que elas introduzem. 
 a)  intensidade e oposição 
 b)  adição e explicação 
 c)  oposição e conclusão 
 d)   retificação e intensidade 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 100: IBFC - Ass San (EMBASA)/EMBASA/Técnico em Segurança do Trabalho/2015  
Assunto:   
Texto I 
                                 

 Os bolsos do morto 
                                          (Luis Fernando Veríssimo) 

 
O morto não é exatamente um amigo. Mais um conhecido, mas daqueles que você não pode 
deixar de ir ao velório. E lá está ele, estendido dentro do caixão forrado de cetim, de terno azul-
marinho e gravata grená, esperando para ser enterrado. 
 
Se fosse um amigo você ficaria em silêncio, compungido, lembrando o morto em vida e 
lamentando sua perda. Como é apenas um conhecido, você comenta com o homem ao seu lado - 
que também não parece ser íntimo do morto: 
 



- Poderiam ter escolhido outra gravata... 
 
- É. Essa está brava. 
 
- Já pensou ele chegando lá com essa gravata? 
 
- “Lá” onde? 
 
- Não sei. Onde a gente vai depois de morto. Onde vai a nossa alma. 
 
- Eu acho que a alma não vai de gravata. 
 
- Será que não? E de fatiota? 
 
- Também não. 
 
- Bom. Pelo menos esse vexame ele não vai passar. 
 
- Você é da família? 
 
- Não. Apenas um conhecido. 
 
Você examina o morto. Engraçado: ele vai partir para a viagem mais importante, e mais distante, 
da sua vida, mas não precisa carregar nada. Identidade, passaporte, nada. Nem dinheiro, o que 
dirá cheques de viagem ou cartões de crédito. Nem carteira! 
  
Você diz para o outro: 
 
- A coisa mais triste de um defunto são os bolsos. O outro estranha. 
 
 - Como assim? 
 
 - Os bolsos existem para carregar coisas. Coisas importantes, que definem sua vida. CPF, 
licença para dirigir, bloco de notas, caneta, talão de cheques, remédio para pressão... 
 
- Pepsamar... 
 
- Pepsamar, cartão perfurado da Sena, recortes de artigos sobre a situação econômica, fio 
dental... Isso sem falar em coisas com importância apenas sentimental. Por exemplo: um desenho 
rabiscado por uma possível neta que parece, vagamente, um gato, e que ele achou genial e 
guardou. Entende? 
 
- Sei. 
 
- E aí está ele. Com os bolsos vazios. Despido da vida e de tudo que levava nos seus bolsos, e 
que o definia. O homem é o homem e o que ele leva nos bolsos. Poderiam ter deixado, sei lá, 
pelo menos um chaveiro 
 
- Você acha? 
 
 - Claro. As chaves da casa. As chaves do carro. Qualquer coisa pessoal, que pelo menos fizesse 
barulho num bolso da fatiota, pô! 
  
Você se dá conta de que está gritando. As pessoas se viram para reprová-lo. “Mais respeito” 
dizem as caras viradas. Você faz um gesto, pedindo perdão. Sou apenas um conhecido, 



desculpem. Mas continua, falando mais baixo: 
 
 - A morte é um assaltante. Nos mata e nos esvazia os bolsos. 
 
- Sem piedade. 
 
 - Nenhuma. 
 
Vocabulário: 
Fatiota - roupa de melhor qualidade, usada em situações mais formais 
Pepsamar - tipo de medicamento 
  
Em “Se fosse um amigo você ficaria em silêncio, compungido.” (2°§), a palavra em destaque tem 
como sinônimo: 
 a)  indiferente 
 b)  aflito 
 c)  calado 
 d)  reflexivo 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 101: IBFC - Ass San (EMBASA)/EMBASA/Técnico em Segurança do Trabalho/2015  
Assunto:   
Texto I 
                                 

 Os bolsos do morto 
                                          (Luis Fernando Veríssimo) 

 
O morto não é exatamente um amigo. Mais um conhecido, mas daqueles que você não pode 
deixar de ir ao velório. E lá está ele, estendido dentro do caixão forrado de cetim, de terno azul-
marinho e gravata grená, esperando para ser enterrado. 
 
Se fosse um amigo você ficaria em silêncio, compungido, lembrando o morto em vida e 
lamentando sua perda. Como é apenas um conhecido, você comenta com o homem ao seu lado - 
que também não parece ser íntimo do morto: 
 
- Poderiam ter escolhido outra gravata... 
 
- É. Essa está brava. 
 
- Já pensou ele chegando lá com essa gravata? 
 
- “Lá” onde? 
 
- Não sei. Onde a gente vai depois de morto. Onde vai a nossa alma. 
 
- Eu acho que a alma não vai de gravata. 
 
- Será que não? E de fatiota? 
 
- Também não. 
 
- Bom. Pelo menos esse vexame ele não vai passar. 
 
- Você é da família? 
 
- Não. Apenas um conhecido. 



 
Você examina o morto. Engraçado: ele vai partir para a viagem mais importante, e mais distante, 
da sua vida, mas não precisa carregar nada. Identidade, passaporte, nada. Nem dinheiro, o que 
dirá cheques de viagem ou cartões de crédito. Nem carteira! 
  
Você diz para o outro: 
 
- A coisa mais triste de um defunto são os bolsos. O outro estranha. 
 
 - Como assim? 
 
 - Os bolsos existem para carregar coisas. Coisas importantes, que definem sua vida. CPF, 
licença para dirigir, bloco de notas, caneta, talão de cheques, remédio para pressão... 
 
- Pepsamar... 
 
- Pepsamar, cartão perfurado da Sena, recortes de artigos sobre a situação econômica, fio 
dental... Isso sem falar em coisas com importância apenas sentimental. Por exemplo: um desenho 
rabiscado por uma possível neta que parece, vagamente, um gato, e que ele achou genial e 
guardou. Entende? 
 
- Sei. 
 
- E aí está ele. Com os bolsos vazios. Despido da vida e de tudo que levava nos seus bolsos, e 
que o definia. O homem é o homem e o que ele leva nos bolsos. Poderiam ter deixado, sei lá, 
pelo menos um chaveiro 
 
- Você acha? 
 
 - Claro. As chaves da casa. As chaves do carro. Qualquer coisa pessoal, que pelo menos fizesse 
barulho num bolso da fatiota, pô! 
  
Você se dá conta de que está gritando. As pessoas se viram para reprová-lo. “Mais respeito” 
dizem as caras viradas. Você faz um gesto, pedindo perdão. Sou apenas um conhecido, 
desculpem. Mas continua, falando mais baixo: 
 
 - A morte é um assaltante. Nos mata e nos esvazia os bolsos. 
 
- Sem piedade. 
 
 - Nenhuma. 
 
Vocabulário: 
Fatiota - roupa de melhor qualidade, usada em situações mais formais 
Pepsamar - tipo de medicamento 
  
Pode-se entender, de acordo com o texto, que os bolsos: 
 a)  devem estar sempre vazios. 
 b)  funcionam como adereços dos ternos. 
 c)  cumprem papel apenas utilitário. 
 d)  revelam traços da identidade da pessoa. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 102: IBFC - Ass San (EMBASA)/EMBASA/Técnico em Segurança do Trabalho/2015  
Assunto:   
Texto I 



                                 
 Os bolsos do morto 

                                          (Luis Fernando Veríssimo) 
 
O morto não é exatamente um amigo. Mais um conhecido, mas daqueles que você não pode 
deixar de ir ao velório. E lá está ele, estendido dentro do caixão forrado de cetim, de terno azul-
marinho e gravata grená, esperando para ser enterrado. 
 
Se fosse um amigo você ficaria em silêncio, compungido, lembrando o morto em vida e 
lamentando sua perda. Como é apenas um conhecido, você comenta com o homem ao seu lado - 
que também não parece ser íntimo do morto: 
 
- Poderiam ter escolhido outra gravata... 
 
- É. Essa está brava. 
 
- Já pensou ele chegando lá com essa gravata? 
 
- “Lá” onde? 
 
- Não sei. Onde a gente vai depois de morto. Onde vai a nossa alma. 
 
- Eu acho que a alma não vai de gravata. 
 
- Será que não? E de fatiota? 
 
- Também não. 
 
- Bom. Pelo menos esse vexame ele não vai passar. 
 
- Você é da família? 
 
- Não. Apenas um conhecido. 
 
Você examina o morto. Engraçado: ele vai partir para a viagem mais importante, e mais distante, 
da sua vida, mas não precisa carregar nada. Identidade, passaporte, nada. Nem dinheiro, o que 
dirá cheques de viagem ou cartões de crédito. Nem carteira! 
  
Você diz para o outro: 
 
- A coisa mais triste de um defunto são os bolsos. O outro estranha. 
 
 - Como assim? 
 
 - Os bolsos existem para carregar coisas. Coisas importantes, que definem sua vida. CPF, 
licença para dirigir, bloco de notas, caneta, talão de cheques, remédio para pressão... 
 
- Pepsamar... 
 
- Pepsamar, cartão perfurado da Sena, recortes de artigos sobre a situação econômica, fio 
dental... Isso sem falar em coisas com importância apenas sentimental. Por exemplo: um desenho 
rabiscado por uma possível neta que parece, vagamente, um gato, e que ele achou genial e 
guardou. Entende? 
 
- Sei. 



 
- E aí está ele. Com os bolsos vazios. Despido da vida e de tudo que levava nos seus bolsos, e 
que o definia. O homem é o homem e o que ele leva nos bolsos. Poderiam ter deixado, sei lá, 
pelo menos um chaveiro 
 
- Você acha? 
 
 - Claro. As chaves da casa. As chaves do carro. Qualquer coisa pessoal, que pelo menos fizesse 
barulho num bolso da fatiota, pô! 
  
Você se dá conta de que está gritando. As pessoas se viram para reprová-lo. “Mais respeito” 
dizem as caras viradas. Você faz um gesto, pedindo perdão. Sou apenas um conhecido, 
desculpem. Mas continua, falando mais baixo: 
 
 - A morte é um assaltante. Nos mata e nos esvazia os bolsos. 
 
- Sem piedade. 
 
 - Nenhuma. 
 
Vocabulário: 
Fatiota - roupa de melhor qualidade, usada em situações mais formais 
Pepsamar - tipo de medicamento 
  
Considere o fragmento abaixo para responder a questão. 
 
"- Claro. As chaves da casa. As chaves do carro. Qualquer coisa pessoal, que pelo menos fizesse 
barulho num bolso da fatiota, pô!“ (25°§) 
  
Adjetivos ou locuções adjetivas são termos que acompanham substantivos caracterizando-os. 
Desse modo, assinale a única opção cuja palavra destacada NÃO cumpra esse papel 
caracterizador. 
 a)  “As chaves da casa” 
 b)  Qualquer coisa pessoal” 
 c)  “pelo menos fizesse barulho” 
 d)  “num bolso da fatiota” 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 103: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto:   

Dentro de um abraço 
  
Onde é que você gostaria de estar agora, neste exato momento? 
 
Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive, e que não me custaria nada reprisar: num 
determinado restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de 
bons amigos, em algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show 
espetacular, numa sala de cinema assistindo à estreia de um filme muito esperado e, 
principalmente, no meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel cinco estrelas consegue 
superar – a intimidade da gente é irreproduzível. 
 
Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar: num leito de hospital, numa fila de 
banco, numa reunião de condomínio, presa num elevador, em meio a um trânsito congestionado, 
numa cadeira de dentista. 
 
E então? Somando os prós e os contras, as boas e más opções, onde, afinal, é o melhor lugar do 



mundo? 
 
Meu palpite: dentro de um abraço. 
 
Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um 
adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre 
quente, é sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar luz, 
tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. 
 
Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado, para um recém-demitido, 
para um recém-contratado? Dentro de um abraço nenhuma situação é incerta, o futuro não 
amedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. 
 
O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que 
sempre se faz durante esse envolvimento físico: nada há para se reivindicar ou agradecer, dentro 
de um abraço voz nenhuma se faz necessária, está tudo dito. 
[...] 

(Martha Medeiros) 
  
Em “Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive”(2º§), o pronome em destaque está 
empregado corretamente. Desse modo, dentre as alternativas abaixo, assinale aquela em que 
também se acerta no emprego deste termo. 
 a)  Esta é uma idade onde sobra disposição. 
 b)  Refiro-me a um tempo onde éramos felizes. 
 c)  Busca-se um relacionamento onde haja parceria. 
 d)  Falo daquela solução onde todos ficam satisfeitos. 
 e)  O Brasil é um país onde o debate é favorecido. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 104: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto:   

Dentro de um abraço 
  
Onde é que você gostaria de estar agora, neste exato momento? 
 
Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive, e que não me custaria nada reprisar: num 
determinado restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de 
bons amigos, em algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show 
espetacular, numa sala de cinema assistindo à estreia de um filme muito esperado e, 
principalmente, no meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel cinco estrelas consegue 
superar – a intimidade da gente é irreproduzível. 
 
Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar: num leito de hospital, numa fila de 
banco, numa reunião de condomínio, presa num elevador, em meio a um trânsito congestionado, 
numa cadeira de dentista. 
 
E então? Somando os prós e os contras, as boas e más opções, onde, afinal, é o melhor lugar do 
mundo? 
 
Meu palpite: dentro de um abraço. 
 
Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um 
adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre 
quente, é sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar luz, 
tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. 
 
Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado, para um recém-demitido, 



para um recém-contratado? Dentro de um abraço nenhuma situação é incerta, o futuro não 
amedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. 
 
O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que 
sempre se faz durante esse envolvimento físico: nada há para se reivindicar ou agradecer, dentro 
de um abraço voz nenhuma se faz necessária, está tudo dito. 
[...] 

(Martha Medeiros) 
  
O texto apresenta uma percepção subjetiva sobre o tema e explora um nível de linguagem que: 
 a)  prioriza elementos do registro informal. 
 b)  caracteriza-se por expressões regionais. 
 c)  faz uso de termos técnicos e jargões. 
 d)  dá destaque à modalidade culta da língua. 
 e)  retrata o universo infantil. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 105: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto:   

Dentro de um abraço 
  
Onde é que você gostaria de estar agora, neste exato momento? 
 
Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive, e que não me custaria nada reprisar: num 
determinado restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de 
bons amigos, em algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show 
espetacular, numa sala de cinema assistindo à estreia de um filme muito esperado e, 
principalmente, no meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel cinco estrelas consegue 
superar – a intimidade da gente é irreproduzível. 
 
Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar: num leito de hospital, numa fila de 
banco, numa reunião de condomínio, presa num elevador, em meio a um trânsito congestionado, 
numa cadeira de dentista. 
 
E então? Somando os prós e os contras, as boas e más opções, onde, afinal, é o melhor lugar do 
mundo? 
 
Meu palpite: dentro de um abraço. 
 
Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um 
adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre 
quente, é sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar luz, 
tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. 
 
Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado, para um recém-demitido, 
para um recém-contratado? Dentro de um abraço nenhuma situação é incerta, o futuro não 
amedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. 
 
O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que 
sempre se faz durante esse envolvimento físico: nada há para se reivindicar ou agradecer, dentro 
de um abraço voz nenhuma se faz necessária, está tudo dito. 
[...] 

(Martha Medeiros) 
  
Assinale a opção que aponta, devidamente, o processo de formação de palavras do vocábulo 
“irreproduzível” (2º§). 
 a)  composição por justaposição 



 b)  derivação imprópria 
 c)  derivação prefixal e sufixal 
 d)  composição por aglutinação 
 e)  derivação parassintética 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 106: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto:   

Dentro de um abraço 
  
Onde é que você gostaria de estar agora, neste exato momento? 
 
Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive, e que não me custaria nada reprisar: num 
determinado restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de 
bons amigos, em algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show 
espetacular, numa sala de cinema assistindo à estreia de um filme muito esperado e, 
principalmente, no meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel cinco estrelas consegue 
superar – a intimidade da gente é irreproduzível. 
 
Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar: num leito de hospital, numa fila de 
banco, numa reunião de condomínio, presa num elevador, em meio a um trânsito congestionado, 
numa cadeira de dentista. 
 
E então? Somando os prós e os contras, as boas e más opções, onde, afinal, é o melhor lugar do 
mundo? 
 
Meu palpite: dentro de um abraço. 
 
Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um 
adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre 
quente, é sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar luz, 
tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. 
 
Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado, para um recém-demitido, 
para um recém-contratado? Dentro de um abraço nenhuma situação é incerta, o futuro não 
amedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. 
 
O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que 
sempre se faz durante esse envolvimento físico: nada há para se reivindicar ou agradecer, dentro 
de um abraço voz nenhuma se faz necessária, está tudo dito. 
[...] 

(Martha Medeiros) 
  
A forma verbal “gostaria”, presente no primeiro parágrafo do texto, possui um valor semântico 
associado à sua flexão e revela uma ação: 
 a)  pontual realizada no passado. 
 b)  habitual em um passado recente. 
 c)  futura relacionada a um fato passado. 
 d)  presente relacionado a um fato futuro. 
 e)  passada que se estende até o presente. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 107: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto:   

Dentro de um abraço 
  
Onde é que você gostaria de estar agora, neste exato momento? 
 



Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive, e que não me custaria nada reprisar: num 
determinado restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de 
bons amigos, em algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show 
espetacular, numa sala de cinema assistindo à estreia de um filme muito esperado e, 
principalmente, no meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel cinco estrelas consegue 
superar – a intimidade da gente é irreproduzível. 
 
Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar: num leito de hospital, numa fila de 
banco, numa reunião de condomínio, presa num elevador, em meio a um trânsito congestionado, 
numa cadeira de dentista. 
 
E então? Somando os prós e os contras, as boas e más opções, onde, afinal, é o melhor lugar do 
mundo? 
 
Meu palpite: dentro de um abraço. 
 
Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um 
adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre 
quente, é sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar luz, 
tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. 
 
Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado, para um recém-demitido, 
para um recém-contratado? Dentro de um abraço nenhuma situação é incerta, o futuro não 
amedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. 
 
O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que 
sempre se faz durante esse envolvimento físico: nada há para se reivindicar ou agradecer, dentro 
de um abraço voz nenhuma se faz necessária, está tudo dito. 
[...] 

(Martha Medeiros) 
  
Considere o fragmento abaixo para responder à questão. 
 
“Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um 
adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre 
quente, é sempre seguro.” (6º§) 
 
A preposição “para” em todas as suas ocorrências introduz a noção de: 
 a)  meio 
 b)  destinatário 
 c)  posse 
 d)  modo 
 e)  companhia 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 108: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto:   

Dentro de um abraço 
  
Onde é que você gostaria de estar agora, neste exato momento? 
 
Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive, e que não me custaria nada reprisar: num 
determinado restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de 
bons amigos, em algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show 
espetacular, numa sala de cinema assistindo à estreia de um filme muito esperado e, 
principalmente, no meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel cinco estrelas consegue 
superar – a intimidade da gente é irreproduzível. 



 
Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar: num leito de hospital, numa fila de 
banco, numa reunião de condomínio, presa num elevador, em meio a um trânsito congestionado, 
numa cadeira de dentista. 
 
E então? Somando os prós e os contras, as boas e más opções, onde, afinal, é o melhor lugar do 
mundo? 
 
Meu palpite: dentro de um abraço. 
 
Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um 
adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre 
quente, é sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar luz, 
tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. 
 
Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado, para um recém-demitido, 
para um recém-contratado? Dentro de um abraço nenhuma situação é incerta, o futuro não 
amedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. 
 
O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que 
sempre se faz durante esse envolvimento físico: nada há para se reivindicar ou agradecer, dentro 
de um abraço voz nenhuma se faz necessária, está tudo dito. 
[...] 

(Martha Medeiros) 
  
Considere o fragmento abaixo para responder à questão. 
 
“Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um 
adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre 
quente, é sempre seguro.” (6º§) 
 
Assinale a opção que apresente, em destaque, um termo que exerça a mesma função sintática 
do que se encontra sublinhado no fragmento em análise. 
 a)  “para uma criança” 
 b)  “é sempre quente” 
 c)  “é sempre seguro” 
 d)  “dentro de um abraço” 
 e)  “para alguém solitário” 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 109: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto:   

Dentro de um abraço 
  
Onde é que você gostaria de estar agora, neste exato momento? 
 
Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive, e que não me custaria nada reprisar: num 
determinado restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de 
bons amigos, em algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show 
espetacular, numa sala de cinema assistindo à estreia de um filme muito esperado e, 
principalmente, no meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel cinco estrelas consegue 
superar – a intimidade da gente é irreproduzível. 
 
Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar: num leito de hospital, numa fila de 
banco, numa reunião de condomínio, presa num elevador, em meio a um trânsito congestionado, 
numa cadeira de dentista. 
 



E então? Somando os prós e os contras, as boas e más opções, onde, afinal, é o melhor lugar do 
mundo? 
 
Meu palpite: dentro de um abraço. 
 
Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um 
adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre 
quente, é sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar luz, 
tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. 
 
Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado, para um recém-demitido, 
para um recém-contratado? Dentro de um abraço nenhuma situação é incerta, o futuro não 
amedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. 
 
O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que 
sempre se faz durante esse envolvimento físico: nada há para se reivindicar ou agradecer, dentro 
de um abraço voz nenhuma se faz necessária, está tudo dito. 
[...] 

(Martha Medeiros) 
  
Em “Dentro de um abraço nenhuma situação é incerta, o futuro não amedronta, estacionamos 
confortavelmente em meio ao paraíso.” (7º§),  percebe-se que a autora atribui, de modo indireto, 
uma característica ao abraço. Trata-se da: 
 a)  satisfação 
 b)  segurança 
 c)  ambição 
 d)  cautela 
 e)  alienação 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 110: IBFC - Ag Ad (CM Vassouras)/CM Vassouras/2015  
Assunto:   

Dentro de um abraço 
  
Onde é que você gostaria de estar agora, neste exato momento? 
 
Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive, e que não me custaria nada reprisar: num 
determinado restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de 
bons amigos, em algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show 
espetacular, numa sala de cinema assistindo à estreia de um filme muito esperado e, 
principalmente, no meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel cinco estrelas consegue 
superar – a intimidade da gente é irreproduzível. 
 
Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar: num leito de hospital, numa fila de 
banco, numa reunião de condomínio, presa num elevador, em meio a um trânsito congestionado, 
numa cadeira de dentista. 
 
E então? Somando os prós e os contras, as boas e más opções, onde, afinal, é o melhor lugar do 
mundo? 
 
Meu palpite: dentro de um abraço. 
 
Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um 
adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre 
quente, é sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar luz, 
tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. 
 



Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado, para um recém-demitido, 
para um recém-contratado? Dentro de um abraço nenhuma situação é incerta, o futuro não 
amedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. 
 
O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que 
sempre se faz durante esse envolvimento físico: nada há para se reivindicar ou agradecer, dentro 
de um abraço voz nenhuma se faz necessária, está tudo dito. 
[...] 

(Martha Medeiros) 
  
No fragmento “Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar luz, tanto 
melhor.”(6º§), a oração em destaque confere ao período em que se encontra um sentido de: 
 a)  condição 
 b)  oposição 
 c)  consequência 
 d)  causa 
 e)  conformidade 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 111: IBFC - Ass Adm (CEP 28)/CEP 28/2015  
Assunto:   

Também tem de ser verdade 
  

(Jennifer ann Thomas) 
  
A onda sustentável que tomou o planeta nas últimas décadas levantou considerações em torno 
da fabricação de baterias. A busca pelo aumento da eficiência passou a rivalizar com a batalha 
por tornar esses dispositivos mais verdes. O caminho seguro é a substituição gradual de fontes 
sujas de energia, a exemplo do petróleo, pelas renováveis. A energia solar, em especial, foi 
alavancada ao status de possível solução definitiva para os dois problemas que rondam as 
baterias: a eficiência e a sustentabilidade. Se toda a radiação que atinge a Terra em um dia, vinda 
do sol, virasse eletricidade, seria possível sustentar a humanidade por 27 anos. Na prática, o que 
falta hoje para a adoção ampla da alternativa solar é apenas vontade, da indústria e de 
consumidores, para implantá-la. A startup alemã Changers achou uma boa forma de incentivo. 
  
A Changers vende os modelos abastecidos por radiação solar. Seus carregadores, finos e 
maleáveis, podem ser acoplados a mochilas ou levados dentro de uma bolsa. Após quatro horas 
carregando no sol, uma dessas baterias absorve energia suficiente para produzir 16 watts-hora, o 
suficiente para recarregar a bateria de um smartphone duas vezes no dia. 
  
Um aplicativo, normalmente entregue junto com as baterias da Changers, motiva clientes a ser 
sustentáveis - e, no processo, mostra as vantagens de adotar essa postura (mesmo que para isso 
seja preciso pagar um pouco mais caro pelo produto alimentado pelo sol, em comparação com as 
baterias carregadas com fontes sujas). [...] A fundadora da Changers, Daniela Schieffer, afirma: 
"Todos adoram falar da necessidade de cuidar da Terra, mas poucos se mexem para isso. 
Queremos dar um empurrão, dizer 'vamos começar de algum lugar' e mostrar quando é fácil 
adotar posturas mais conscientes". 
  

(Revista Veja, de 15/04/15 - adaptado) 
  
Considerando o sentido global do texto, pode-se afirmar que a referência à startup alemã 
Changers cumpre o seguinte papel: 
 a)  revelar a superioridade da tecnologia alemã em relação às demais encontradas em outros 
países. 
 b)  fragilizar a ideia de que é possível a implantação gradativa de energia solar como alternativa 
para o consumo. 
 c)  ilustrar que, havendo vontade por parte da indústria e dos consumidores, vislumbram-se 



novas alternativas de energia. 
 d)  demonstrar o interesse internacional em atingir mercados consumidores como o brasileiro. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 112: IBFC - Ass Adm (CEP 28)/CEP 28/2015  
Assunto:   

Também tem de ser verdade 
  

(Jennifer ann Thomas) 
  
A onda sustentável que tomou o planeta nas últimas décadas levantou considerações em torno 
da fabricação de baterias. A busca pelo aumento da eficiência passou a rivalizar com a batalha 
por tornar esses dispositivos mais verdes. O caminho seguro é a substituição gradual de fontes 
sujas de energia, a exemplo do petróleo, pelas renováveis. A energia solar, em especial, foi 
alavancada ao status de possível solução definitiva para os dois problemas que rondam as 
baterias: a eficiência e a sustentabilidade. Se toda a radiação que atinge a Terra em um dia, vinda 
do sol, virasse eletricidade, seria possível sustentar a humanidade por 27 anos. Na prática, o que 
falta hoje para a adoção ampla da alternativa solar é apenas vontade, da indústria e de 
consumidores, para implantá-la. A startup alemã Changers achou uma boa forma de incentivo. 
  
A Changers vende os modelos abastecidos por radiação solar. Seus carregadores, finos e 
maleáveis, podem ser acoplados a mochilas ou levados dentro de uma bolsa. Após quatro horas 
carregando no sol, uma dessas baterias absorve energia suficiente para produzir 16 watts-hora, o 
suficiente para recarregar a bateria de um smartphone duas vezes no dia. 
  
Um aplicativo, normalmente entregue junto com as baterias da Changers, motiva clientes a ser 
sustentáveis - e, no processo, mostra as vantagens de adotar essa postura (mesmo que para isso 
seja preciso pagar um pouco mais caro pelo produto alimentado pelo sol, em comparação com as 
baterias carregadas com fontes sujas). [...] A fundadora da Changers, Daniela Schieffer, afirma: 
"Todos adoram falar da necessidade de cuidar da Terra, mas poucos se mexem para isso. 
Queremos dar um empurrão, dizer 'vamos começar de algum lugar' e mostrar quando é fácil 
adotar posturas mais conscientes". 
  

(Revista Veja, de 15/04/15 - adaptado) 
  
O vocábulo "também", presente no título do texto, faz com que o leitor atribua a ele um sentido 
de: 
 a)  contraste 
 b)  inclusão 
 c)  equivalência 
 d)  irrelevância  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 113: IBFC - Ass Adm (CEP 28)/CEP 28/2015  
Assunto:   

Também tem de ser verdade 
  

(Jennifer ann Thomas) 
  
A onda sustentável que tomou o planeta nas últimas décadas levantou considerações em torno 
da fabricação de baterias. A busca pelo aumento da eficiência passou a rivalizar com a batalha 
por tornar esses dispositivos mais verdes. O caminho seguro é a substituição gradual de fontes 
sujas de energia, a exemplo do petróleo, pelas renováveis. A energia solar, em especial, foi 
alavancada ao status de possível solução definitiva para os dois problemas que rondam as 
baterias: a eficiência e a sustentabilidade. Se toda a radiação que atinge a Terra em um dia, vinda 
do sol, virasse eletricidade, seria possível sustentar a humanidade por 27 anos. Na prática, o que 
falta hoje para a adoção ampla da alternativa solar é apenas vontade, da indústria e de 
consumidores, para implantá-la. A startup alemã Changers achou uma boa forma de incentivo. 



  
A Changers vende os modelos abastecidos por radiação solar. Seus carregadores, finos e 
maleáveis, podem ser acoplados a mochilas ou levados dentro de uma bolsa. Após quatro horas 
carregando no sol, uma dessas baterias absorve energia suficiente para produzir 16 watts-hora, o 
suficiente para recarregar a bateria de um smartphone duas vezes no dia. 
  
Um aplicativo, normalmente entregue junto com as baterias da Changers, motiva clientes a ser 
sustentáveis - e, no processo, mostra as vantagens de adotar essa postura (mesmo que para isso 
seja preciso pagar um pouco mais caro pelo produto alimentado pelo sol, em comparação com as 
baterias carregadas com fontes sujas). [...] A fundadora da Changers, Daniela Schieffer, afirma: 
"Todos adoram falar da necessidade de cuidar da Terra, mas poucos se mexem para isso. 
Queremos dar um empurrão, dizer 'vamos começar de algum lugar' e mostrar quando é fácil 
adotar posturas mais conscientes". 
  

(Revista Veja, de 15/04/15 - adaptado) 
  
Embora seja um texto informativo, é possível perceber a presença da linguagem figurada em 
algumas passagens da notícia acima. Assinale a única opção em que NÃO se perceba um 
exemplo de figura de linguagem. 
 a)  "A onda sustentável que tomou o planeta nas últimas décadas" (1º§) 
 b)  "a batalha por tornar esses dispositivos mais verdes" (1º§) 
 c)  "Seus carregadores, finos e maleáveis, podem ser acoplados a mochilas" (2º§) 
 d)  "Queremos dar um empurrão, dizer 'vamos começar de algum lugar" (3º§) 
  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 114: IBFC - Ass Adm (CEP 28)/CEP 28/2015  
Assunto:   

Também tem de ser verdade 
  

(Jennifer ann Thomas) 
  
A onda sustentável que tomou o planeta nas últimas décadas levantou considerações em torno 
da fabricação de baterias. A busca pelo aumento da eficiência passou a rivalizar com a batalha 
por tornar esses dispositivos mais verdes. O caminho seguro é a substituição gradual de fontes 
sujas de energia, a exemplo do petróleo, pelas renováveis. A energia solar, em especial, foi 
alavancada ao status de possível solução definitiva para os dois problemas que rondam as 
baterias: a eficiência e a sustentabilidade. Se toda a radiação que atinge a Terra em um dia, vinda 
do sol, virasse eletricidade, seria possível sustentar a humanidade por 27 anos. Na prática, o que 
falta hoje para a adoção ampla da alternativa solar é apenas vontade, da indústria e de 
consumidores, para implantá-la. A startup alemã Changers achou uma boa forma de incentivo. 
  
A Changers vende os modelos abastecidos por radiação solar. Seus carregadores, finos e 
maleáveis, podem ser acoplados a mochilas ou levados dentro de uma bolsa. Após quatro horas 
carregando no sol, uma dessas baterias absorve energia suficiente para produzir 16 watts-hora, o 
suficiente para recarregar a bateria de um smartphone duas vezes no dia. 
  
Um aplicativo, normalmente entregue junto com as baterias da Changers, motiva clientes a ser 
sustentáveis - e, no processo, mostra as vantagens de adotar essa postura (mesmo que para isso 
seja preciso pagar um pouco mais caro pelo produto alimentado pelo sol, em comparação com as 
baterias carregadas com fontes sujas). [...] A fundadora da Changers, Daniela Schieffer, afirma: 
"Todos adoram falar da necessidade de cuidar da Terra, mas poucos se mexem para isso. 
Queremos dar um empurrão, dizer 'vamos começar de algum lugar' e mostrar quando é fácil 
adotar posturas mais conscientes". 
  

(Revista Veja, de 15/04/15 - adaptado) 
  



Considere o fragmento abaixo para responder à questão seguinte. 
  
"Se toda a radiação que atinge a Terra em um dia, vinda do sol, virasse eletricidade, seria 
possível sustentar a humanidade por 27 anos." (1º§) 
  
A partir da análise dos verbos destacados e do sentido que eles introduzem na frase em questão, 
assinale a opção em que se faz um comentário correto. 
 a)  O verbo "atinge", flexionado no Presente do Indicativo, sugere algo que deve ser entendido 
como verdade. 
 b)  A flexão de "virasse" no Modo Subjuntivo indica a certeza de concretização da ação indicada 
por esse verbo. 
 c)  O verbo "seria", flexionando no Modo Subjuntivo, revela uma ideia de possibilidade quanto ao 
resultado de uma ação. 
 d)  Caso os três verbos estivessem flexionados no mesmo tempo verbal, não haveria qualquer 
alteração no sentido da frase. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 115: IBFC - Ass Adm (CEP 28)/CEP 28/2015  
Assunto:   

Também tem de ser verdade 
  

(Jennifer ann Thomas) 
  
A onda sustentável que tomou o planeta nas últimas décadas levantou considerações em torno 
da fabricação de baterias. A busca pelo aumento da eficiência passou a rivalizar com a batalha 
por tornar esses dispositivos mais verdes. O caminho seguro é a substituição gradual de fontes 
sujas de energia, a exemplo do petróleo, pelas renováveis. A energia solar, em especial, foi 
alavancada ao status de possível solução definitiva para os dois problemas que rondam as 
baterias: a eficiência e a sustentabilidade. Se toda a radiação que atinge a Terra em um dia, vinda 
do sol, virasse eletricidade, seria possível sustentar a humanidade por 27 anos. Na prática, o que 
falta hoje para a adoção ampla da alternativa solar é apenas vontade, da indústria e de 
consumidores, para implantá-la. A startup alemã Changers achou uma boa forma de incentivo. 
  
A Changers vende os modelos abastecidos por radiação solar. Seus carregadores, finos e 
maleáveis, podem ser acoplados a mochilas ou levados dentro de uma bolsa. Após quatro horas 
carregando no sol, uma dessas baterias absorve energia suficiente para produzir 16 watts-hora, o 
suficiente para recarregar a bateria de um smartphone duas vezes no dia. 
  
Um aplicativo, normalmente entregue junto com as baterias da Changers, motiva clientes a ser 
sustentáveis - e, no processo, mostra as vantagens de adotar essa postura (mesmo que para isso 
seja preciso pagar um pouco mais caro pelo produto alimentado pelo sol, em comparação com as 
baterias carregadas com fontes sujas). [...] A fundadora da Changers, Daniela Schieffer, afirma: 
"Todos adoram falar da necessidade de cuidar da Terra, mas poucos se mexem para isso. 
Queremos dar um empurrão, dizer 'vamos começar de algum lugar' e mostrar quando é fácil 
adotar posturas mais conscientes". 
  

(Revista Veja, de 15/04/15 - adaptado) 
  
Considere o fragmento abaixo para responder à questão seguinte. 
  
"Se toda a radiação que atinge a Terra em um dia, vinda do 
sol, virasse eletricidade, seria possível sustentar a humanidade por 27 anos." (1º§) 
  
Observe que, nas palavras "eletricidade" e "humanidade", foi empregado um mesmo sufixo 
formador de substantivo. Assinale, dentre as palavras abaixo destacadas, aquela cujo sufixo NÃO 
forme um substantivo. 
 a)  O salão estava todo decorado para o evento. 



 b)  A partícula em questão foi usada na experiência. 
 c)  É preciso tolerância no trato com o próximo. 
 d)  Apreciamos o salão campestre com atenção. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 116: IBFC - Ass Adm (CEP 28)/CEP 28/2015  
Assunto:   

Também tem de ser verdade 
  

(Jennifer ann Thomas) 
  
A onda sustentável que tomou o planeta nas últimas décadas levantou considerações em torno 
da fabricação de baterias. A busca pelo aumento da eficiência passou a rivalizar com a batalha 
por tornar esses dispositivos mais verdes. O caminho seguro é a substituição gradual de fontes 
sujas de energia, a exemplo do petróleo, pelas renováveis. A energia solar, em especial, foi 
alavancada ao status de possível solução definitiva para os dois problemas que rondam as 
baterias: a eficiência e a sustentabilidade. Se toda a radiação que atinge a Terra em um dia, vinda 
do sol, virasse eletricidade, seria possível sustentar a humanidade por 27 anos. Na prática, o que 
falta hoje para a adoção ampla da alternativa solar é apenas vontade, da indústria e de 
consumidores, para implantá-la. A startup alemã Changers achou uma boa forma de incentivo. 
  
A Changers vende os modelos abastecidos por radiação solar. Seus carregadores, finos e 
maleáveis, podem ser acoplados a mochilas ou levados dentro de uma bolsa. Após quatro horas 
carregando no sol, uma dessas baterias absorve energia suficiente para produzir 16 watts-hora, o 
suficiente para recarregar a bateria de um smartphone duas vezes no dia. 
  
Um aplicativo, normalmente entregue junto com as baterias da Changers, motiva clientes a ser 
sustentáveis - e, no processo, mostra as vantagens de adotar essa postura (mesmo que para isso 
seja preciso pagar um pouco mais caro pelo produto alimentado pelo sol, em comparação com as 
baterias carregadas com fontes sujas). [...] A fundadora da Changers, Daniela Schieffer, afirma: 
"Todos adoram falar da necessidade de cuidar da Terra, mas poucos se mexem para isso. 
Queremos dar um empurrão, dizer 'vamos começar de algum lugar' e mostrar quando é fácil 
adotar posturas mais conscientes". 
  

(Revista Veja, de 15/04/15 - adaptado) 
  
Considere o fragmento abaixo para responder à questão seguinte. 
  
"Um aplicativo, normalmente entregue junto com as baterias da Changers, motiva clientes a ser 
sustentáveis - e, no processo, mostra as vantagens de adotar essa postura (mesmo que para 
isso seja preciso pagar um pouco mais caro pelo produto alimentado pelo sol, em comparação 
com as baterias carregadas com fontes sujas)." (3º§) 
  
Considerando o valor semântico do termo em destaque, ele poderia ser substituído, sem prejuízo 
de sentido, por: 
 a)  Visto que 
 b)  Embora 
 c)  À medida que 
 d)  Que 
  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 117: IBFC - Ass Adm (CEP 28)/CEP 28/2015  
Assunto:   

Também tem de ser verdade 
  

(Jennifer ann Thomas) 
  



A onda sustentável que tomou o planeta nas últimas décadas levantou considerações em torno 
da fabricação de baterias. A busca pelo aumento da eficiência passou a rivalizar com a batalha 
por tornar esses dispositivos mais verdes. O caminho seguro é a substituição gradual de fontes 
sujas de energia, a exemplo do petróleo, pelas renováveis. A energia solar, em especial, foi 
alavancada ao status de possível solução definitiva para os dois problemas que rondam as 
baterias: a eficiência e a sustentabilidade. Se toda a radiação que atinge a Terra em um dia, vinda 
do sol, virasse eletricidade, seria possível sustentar a humanidade por 27 anos. Na prática, o que 
falta hoje para a adoção ampla da alternativa solar é apenas vontade, da indústria e de 
consumidores, para implantá-la. A startup alemã Changers achou uma boa forma de incentivo. 
  
A Changers vende os modelos abastecidos por radiação solar. Seus carregadores, finos e 
maleáveis, podem ser acoplados a mochilas ou levados dentro de uma bolsa. Após quatro horas 
carregando no sol, uma dessas baterias absorve energia suficiente para produzir 16 watts-hora, o 
suficiente para recarregar a bateria de um smartphone duas vezes no dia. 
  
Um aplicativo, normalmente entregue junto com as baterias da Changers, motiva clientes a ser 
sustentáveis - e, no processo, mostra as vantagens de adotar essa postura (mesmo que para isso 
seja preciso pagar um pouco mais caro pelo produto alimentado pelo sol, em comparação com as 
baterias carregadas com fontes sujas). [...] A fundadora da Changers, Daniela Schieffer, afirma: 
"Todos adoram falar da necessidade de cuidar da Terra, mas poucos se mexem para isso. 
Queremos dar um empurrão, dizer 'vamos começar de algum lugar' e mostrar quando é fácil 
adotar posturas mais conscientes". 
  

(Revista Veja, de 15/04/15 - adaptado) 
  
Considere o fragmento abaixo para responder à questão seguinte. 
  
"Um aplicativo, normalmente entregue junto com as baterias da Changers, motiva clientes a ser 
sustentáveis - e, no processo, mostra as vantagens de adotar essa postura (mesmo que para 
isso seja preciso pagar um pouco mais caro pelo produto alimentado pelo sol, em comparação 
com as baterias carregadas com fontes sujas)." (3º§) 
  
A partir da análise sintática das formas verbais "entregue", "motiva", pode-se concluir todos os 
comentários abaixo, EXCETO: 
 a)  "Motiva" só apresenta complemento indireto, ou seja, objeto indireto. 
 b)  "Um aplicativo" funciona como sujeito das três orações formadas por esses verbos. 
 c)  As relações de concordância dessas formas verbais apontam para um sujeito simples. 
 d)  "As vantagens" é objeto direto do verbo "mostra" 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 118: IBFC - Ass Adm (CEP 28)/CEP 28/2015  
Assunto:   

Também tem de ser verdade 
  

(Jennifer ann Thomas) 
  
A onda sustentável que tomou o planeta nas últimas décadas levantou considerações em torno 
da fabricação de baterias. A busca pelo aumento da eficiência passou a rivalizar com a batalha 
por tornar esses dispositivos mais verdes. O caminho seguro é a substituição gradual de fontes 
sujas de energia, a exemplo do petróleo, pelas renováveis. A energia solar, em especial, foi 
alavancada ao status de possível solução definitiva para os dois problemas que rondam as 
baterias: a eficiência e a sustentabilidade. Se toda a radiação que atinge a Terra em um dia, vinda 
do sol, virasse eletricidade, seria possível sustentar a humanidade por 27 anos. Na prática, o que 
falta hoje para a adoção ampla da alternativa solar é apenas vontade, da indústria e de 
consumidores, para implantá-la. A startup alemã Changers achou uma boa forma de incentivo. 
  
A Changers vende os modelos abastecidos por radiação solar. Seus carregadores, finos e 



maleáveis, podem ser acoplados a mochilas ou levados dentro de uma bolsa. Após quatro horas 
carregando no sol, uma dessas baterias absorve energia suficiente para produzir 16 watts-hora, o 
suficiente para recarregar a bateria de um smartphone duas vezes no dia. 
  
Um aplicativo, normalmente entregue junto com as baterias da Changers, motiva clientes a ser 
sustentáveis - e, no processo, mostra as vantagens de adotar essa postura (mesmo que para isso 
seja preciso pagar um pouco mais caro pelo produto alimentado pelo sol, em comparação com as 
baterias carregadas com fontes sujas). [...] A fundadora da Changers, Daniela Schieffer, afirma: 
"Todos adoram falar da necessidade de cuidar da Terra, mas poucos se mexem para isso. 
Queremos dar um empurrão, dizer 'vamos começar de algum lugar' e mostrar quando é fácil 
adotar posturas mais conscientes". 
  

(Revista Veja, de 15/04/15 - adaptado) 
  
Considere o fragmento abaixo para responder à questão seguinte. 
  
"Um aplicativo, normalmente entregue junto com as baterias da Changers, motiva clientes a ser 
sustentáveis - e, no processo, mostra as vantagens de adotar essa postura (mesmo que para 
isso seja preciso pagar um pouco mais caro pelo produto alimentado pelo sol, em comparação 
com as baterias carregadas com fontes sujas)." (3º§) 
  
O referente textual do segmento "essa postura" está corretamente indicado em: 
 a)  "Vantagens" 
 b)  "Changers" 
 c)  "Baterias" 
 d)  "Ser sustentáveis" 
  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 119: IBFC - Ass Adm (CEP 28)/CEP 28/2015  
Assunto:   

  
  
  

A charge acima efetiva uma crítica bem humorada a um dos grandes desafios do mundo 
contemporâneo no que diz respeito à sustentabilidade: a alocação do lixo. Além da exploração 
dos recursos visuais, o humor efetiva-se: 
 a)  Pelo desespero dos personagens evidenciado em suas falas. 
 b)  Pelo comprometimento do senhor com o conteúdo que está lendo. 
 c)  Pela duplicidade de sentido de um dos vocábulos. 
 d)  Pela necessidade de mudança defendida com vigor. 

  
  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 120: IBFC - Ass Adm (CEP 28)/CEP 28/2015  
Assunto:   
Texto I 
  

Também tem de ser verdade 
  

(Jennifer ann Thomas) 
  
A onda sustentável que tomou o planeta nas últimas décadas levantou considerações em torno 
da fabricação de baterias. A busca pelo aumento da eficiência passou a rivalizar com a batalha 
por tornar esses dispositivos mais verdes. O caminho seguro é a substituição gradual de fontes 
sujas de energia, a exemplo do petróleo, pelas renováveis. A energia solar, em especial, foi 
alavancada ao status de possível solução definitiva para os dois problemas que rondam as 



baterias: a eficiência e a sustentabilidade. Se toda a radiação que atinge a Terra em um dia, vinda 
do sol, virasse eletricidade, seria possível sustentar a humanidade por 27 anos. Na prática, o que 
falta hoje para a adoção ampla da alternativa solar é apenas vontade, da indústria e de 
consumidores, para implantá-la. A startup alemã Changers achou uma boa forma de incentivo. 
  
A Changers vende os modelos abastecidos por radiação solar. Seus carregadores, finos e 
maleáveis, podem ser acoplados a mochilas ou levados dentro de uma bolsa. Após quatro horas 
carregando no sol, uma dessas baterias absorve energia suficiente para produzir 16 watts-hora, o 
suficiente para recarregar a bateria de um smartphone duas vezes no dia. 
  
Um aplicativo, normalmente entregue junto com as baterias da Changers, motiva clientes a ser 
sustentáveis - e, no processo, mostra as vantagens de adotar essa postura (mesmo que para isso 
seja preciso pagar um pouco mais caro pelo produto alimentado pelo sol, em comparação com as 
baterias carregadas com fontes sujas). [...] A fundadora da Changers, Daniela Schieffer, afirma: 
"Todos adoram falar da necessidade de cuidar da Terra, mas poucos se mexem para isso. 
Queremos dar um empurrão, dizer 'vamos começar de algum lugar' e mostrar quando é fácil 
adotar posturas mais conscientes". 
  

(Revista Veja, de 15/04/15 - adaptado) 
  
  
Texto II 

  
  
  

  
  
  

Os textos I e II dialogam no que diz respeito à: 
 a)  defesa de novas fontes de energia. 
 b)  preocupação com a vida no planeta Terra. 
 c)  crítica aos modelos atuais de estímulo à sustentabilidade. 
 d)  total falta de vontade das pessoas em repensar sua relação com o meio ambiente. 
  

  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 121: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  



Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
No trecho “é preciso atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais.”, 
o termo em destaque pode ter como sinônimo a seguinte palavra: 
 a)  anulação 
 b)  diminuição 
 c)  evolução 
 d)  implantação 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 122: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 



caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
Dentre as palavras abaixo, presentes no texto, assinale a única que pertence ao gênero 
masculino. 
 a)  “exposição” (2º parágrafo) 
 b)  “segurança” (1º parágrafo) 
 c)  “hábito” (4º parágrafo) 
 d)  “sungas” (4º parágrafo) 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 123: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 



08/01/2015, adaptado) 
  
Nos dois primeiros parágrafos do texto, nota-se uma preocupação maior com: 
 a)  as praias 
 b)  as crianças 
 c)  os idosos 
 d)  as roupas 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 124: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
O texto afirma que o verão é sinônimo de: 
 a)  cuidados redobrados 
 b)  muita diversão 
 c)  doenças e acidentes 
 d)  férias escolares 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 125: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   



Texto 
  

Férias – cuidados com crianças 
  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
Na segunda parte do texto, dá-se destaque às roupas que devem ser mais leves, finas e folgadas. 
Isso porque, com o calor: 
 a)  aumenta o suor. 
 b)  protegem de acidentes. 
 c)  alivia queimaduras. 
 d)  revela bom gosto. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 126: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  



Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
Considere a frase abaixo para responder à questão seguinte. 
  
“Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa 
que é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário.” (2º parágrafo) 
  
O adjetivo “frequentes” está no plural por concordar com a seguinte palavra: 
 a)  “piscinas” 
 b)  “parques” 
 c)  “passeios” 
 d)  “alimentação” 
  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 127: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 



  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
Considere a frase abaixo para responder à questão seguinte. 
  
“Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa 
que é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário.” (2º parágrafo) 
  
Além do adjetivo frequente, presente no texto, um outro exemplo dessa classe de palavras é: 
 a)  “significa” 
 b)  “verão” 
 c)  “atento” 
 d)  “vestuário” 
  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 128: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 



  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
Observe que a palavras “exposição” escreve-se com “-X”. Desse modo, assinale a opção em que 
se ERRA na escrita da palavra ao empregar essa letra. 
 a)  exame 
 b)  axei 
 c)  táxi 
 d)  deixei 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 129: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 



esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
Na frase “As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta.”, o termo em 
destaque pode ser substituído pelo seguinte pronome pessoal: 
 a)  mim 
 b)  lhe 
 c)  ela 
 d)  nós 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 130: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  



(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
Em “O verão começou no dia 21 de dezembro”, o verbo em destaque indica um valor de: 
 a)  passado 
 b)  ordem 
 c)  presente 
 d)  futuro 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 131: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
Segundo o texto, o cuidado com as crianças deve ser maior do que com os adultos porque elas: 
 a)  são desobedientes. 
 b)  se alimentam pouco. 
 c)  são mais agitadas. 
 d)  são mais sensíveis. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 132: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  



Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
No trecho “isso favorece o surgimento de micoses de pele” (4º parágrafo), a palavra em destaque 
tem como antônimo: 
 a)  crescimento 
 b)  nascimento 
 c)  desaparecimento 
 d)  processamento 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 133: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 



  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
Pode-se afirmar que o texto tem um caráter: 
 a)  divertido 
 b)  exagerado 
 c)  trágico 
 d)  educativo 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 134: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  



Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
As palavras terminadas em “-ão” podem trazer dúvidas quanto à flexão de número. Por exemplo, 
“estação” tem como plural, “estações”. Assinale a opção em que ERRA na indicação do plural. 
 a)  balão – balãos 
 b)  alemão – alemães 
 c)  opinião – opiniões 
 d)  cristão – cristãos 
  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 135: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 



esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
De todas as palavras abaixo, retiradas do terceiro parágrafo do texto, assinale a única que NÃO é 
um exemplo de substantivo. 
 a)  “calor” 
 b)  “finas” 
 c)  “roupas” 
 d)  “algodão” 
  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 136: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 



  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
Ao se reescrever a frase “O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a problemas de 
pele.” (6º parágrafo), cometeu-se um ERRO gramatical na seguinte opção: 
 a)  Os contatos com a areia ou cadeiras sujas podem levar a problemas de pele. 
 b)  O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a problema de pele. 
 c)  O contato com a areia ou cadeiras sujas podem levar a problemas de pele. 
 d)  O contato com as areias ou cadeiras sujas pode levar a problemas de pele. 
  
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 137: IBFC - Gari (COMLURB)/COMLURB-RJ/2015  
Assunto:   
Texto 

  
Férias – cuidados com crianças 

  
O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para 
crianças. Mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques 
com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns 
nesta época do ano. 
  
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que 
é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o 
assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso 
atenção para exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. 
  
[...] 
  

Roupas adequadas 
  
Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as roupas devem ser de algodão, finas e 
folgadas de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas 
íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. 
  
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de 
ficar com a roupa molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de micoses da pele. 
  
As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de 
esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no 
caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção 
da pele. 
  
[...] 
  
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a 
problemas de pele. 
  
(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados- para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 

08/01/2015, adaptado) 
  
No primeiro parágrafo, ao dizer “Por isso, os pais devem se informar”, com a palavra em destaque 
o texto faz referência: 
 a)  apenas aos homens que são pais. 
 b)  a mulheres e homens que possuem filhos. 



 c)  a homens que pretendem ter filhos. 
 d)  a todas as pessoas, pois possuem pais. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br
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Português 
Questão 1: IBFC - Ag Seg Pen (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Morfologia  

Emoções mapeadas 
 

Estudo mostra quais regiões do corpo são ‘ativadas’ por 
sentimentos como raiva e felicidade e conclui que sensações 

têm caráter universal 
 

(Monique Oliveira) 
 
Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir 
uma emoção? 
 
A sabedoria popular já sabe que emoções causam alterações físicas. Os cientistas também: a 
rigor, emoção é o estímulo que afeta o sistema límbico [região do cérebro que a processa] e é 
capaz de mudar o sistema periférico. 
  
Faltava saber exatamente onde essas mudanças físicas ocorrem, o que pode ajudar a melhor 
definir as emoções e entender os transtornos afetados por elas. 
  
No intuito de responder a essa questão, cientistas da Universidade de Aalto em parceria com a 
Universidade de Turku, ambas na Finlândia, pediram a 700 voluntários que indicassem quais 
áreas do corpo sofriam alterações quando sentiam uma determinada emoção. 
  
Para incitar cada estado emocional, foram usadas palavras, músicas e filmes. As alterações 
sentidas podiam ser de qualquer ordem - dor e calor, por exemplo. 
  
Com os dados, um software montou um único circuito para cada emoção - raiva, medo, desgosto, 
felicidade, tristeza e surpresa (chamadas de básicas) e ansiedade, amor, depressão, desprezo e 
orgulho (tidas como correlatas). 
  
“Tanto o computador como outras pessoas reconheceram as emoções descritas, o que denota o 
seu aspecto universal”, disse à Folha Riitta Hari, professora da Universidade Aalto e uma das 
autoras do estudo, publicado na revista da Academia de Ciências dos EUA, “PNAS”. 
 
Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva e felicidade, foram associadas com ativações e 
calor dos membros superiores. 
 
Já as emoções que indicam estado depressivo ou de tristeza foram relacionadas a menor 
atividade nos membros inferiores, como adormecimento das pernas e pés. 



 
Sensações no sistema digestório e ao redor da garganta foram relacionadas a desgosto. 
Felicidade foi a única emoção associada com calor e ativações no corpo inteiro. 
 
O estudo pode ajudar a identificar emoções nem sempre distinguíveis, como tristeza e desgosto. 
[...] 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/151651-emocoes-mapeadas.shtml. Acesso em: 11/02/2014) 

  
No primeiro período do texto, ocorre uma enumeração marcada por três núcleos substantivos. 
Cada um deles está seguido de termos que cumprem, respectivamente, papel: 
 a)  adverbial, adverbial e adjetivo 
 b)  adjetivo, adjetivo e adverbial 
 c)  substantivo, substantivo e adjetivo 
 d)  substantivo, substantivo e adverbial 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 2: IBFC - TJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/2014  
Assunto: Formação e Estrutura das palavras  
Texto 
  

Gente-casa 
  
Existe gente-casa e gente-apartamento. Não tem nada a ver com tamanho: há pessoas pequenas 
que você sabe, só de olhar, que dentro têm dois pisos e escadaria, e pessoas grandes com um 
interior apertado, sala e quitinete. Também não tem nada a ver com caráter. Gente-casa não é 
necessariamente melhor do que gente-apartamento. A casa que alguns têm por dentro pode estar 
abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um bordel. Já uma 
pessoa-apartamento pode ter um interior simples mas bem ajeitado e agradável. É muito melhor 
conviver com um dois quartos, sala, cozinha e dependências do que com um labirinto. 
  
Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões. Com sótão e porão e tudo que eles 
comportam, inclusive baús antigos, fantasmas e alguns ratos. É fascinante quando alguém que 
você não imaginava ser mais do que um apartamento com, vá lá, uma suíte, de repente se revela 
um sobrado com pátio interno, adega e solário. É sempre arriscado prejulgar: você pode começar 
um relacionamento com alguém pensando que é um quarto-e-sala conjugado e se descobrir 
perdido em corredores escuros, e quando abre a porta, dá no quarto de uma tia louca. Pensando 
bem, todo mundo tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão. Ninguém 
é simples. Tudo, afinal, é só a ponta de um iceberg (salvo ponta de iceberg, que pode ser outra 
coisa) e muitas vezes quem aparenta ser apenas uma cobertura funcional com qrt. sal. lavab. e 
coz. só está escondendo suas masmorras. 

  
(VERÍSSIMO, Luis Fernando.O Melhor das Comédias da Vida Privada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004) 

  
Na construção do termo “gente-casa”, o autor explora possibilidades de arranjos morfológicos e o 
potencial de formação de palavras na Língua. Observe as afirmações abaixo: 
  

I. “gente” é o termo determinado do composto. 
  
II. “casa” é o termo determinante do composto. 
  
III. O hífen foi utilizado para marcar uma unidade morfológica e semântica. 
  
IV. O processo que originou tal construção foi a derivação. 

  
São corretas as seguintes afirmações: 
 a) I e II apenas. 



 b) II e IV apenas. 
 c) I, II e III apenas. 
 d) III e IV apenas. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 3: IBFC - Ag Seg Soc (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Formação e Estrutura das palavras  

Texto 
 

Cidadão 
(Zé Ramalho) 

Compositor: Lúcio Barbosa 
  

Tá vendo aquele edifício moço 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição, era quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
  
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz desconfiado 
"Tu tá aí admirado? 
Ou tá querendo roubar?" 
 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
 
Tá vendo aquele colégio moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento 
Fiz a massa, pus cimento 
Ajudei a rebocar 
 
Minha filha inocente 
Vem pra mim toda contente 
"Pai vou me matricular" 
Mas me diz um cidadão: 
"Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar" 
 
Essa dor doeu mais forte 
Porque que é que eu deixei o norte? 
Eu me pus a me dizer 
Lá a seca castigava 
Mas o pouco que eu plantava 
Tinha direito a comer 
 
Tá vendo aquela igreja moço? 
Onde o padre diz amém 
Pus o sino e o badalo 
Enchi minha mão de calo 



Lá eu trabalhei também 
 
Lá foi que valeu a pena 
Tem quermesse, tem novena 
E o padre me deixa entrar 
Foi lá que Cristo me disse 
"Rapaz deixe de tolice 
Não se deixe amedrontar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar" 

  
O vocábulo “entristecido”, presente na terceira estrofe, é um exemplo de: 
 a)  palavra composta 
 b)  palavra primitiva 
 c)  palavra derivada 
 d)  neologismo 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 4: IBFC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  

Prazeres mútuos 
(Danuza Leão) 

  
É normal, quando você vê uma criança bonita, dizer “mas que linda”, “que olhos lindos”, ou coisas 
no gênero. Mas esses elogios, que fazemos tão naturalmente quando se trata de uma criança ou 
até de um cachorrinho, dificilmente fazemos a um adulto. Isso me ocorreu quando outro dia 
conheci, no meio de várias pessoas, uma moça que tinha cabelos lindos. Apesar da minha 
admiração, fiquei calada, mas percebi minha dificuldade, que aliás não é só minha, acho que é 
geral. Por que eu não conseguia elogiar seus cabelos? 
  
Fiquei remoendo meus pensamentos (e minha dificuldade), fiz um esforço (que não foi pequeno) 
e consegui dizer: “que cabelos lindos você tem”. Ela, que estava séria, abriu um grande sorriso, 
toda feliz, e sem dúvida passou a gostar um pouquinho de mim naquele minuto, mesmo que 
nunca mais nos vejamos. 
  
Fiquei pensando: é preciso se exercitar e dizer coisas boas às pessoas, homens e mulheres, 
quando elas existem. Não sei a quem faz mais bem, se a quem ouve ou a quem diz; mas por que, 
por que, essa dificuldade? Será falta de generosidade? Inveja? Inibição? Há quanto tempo 
ninguém diz que você está linda ou que tem olhos lindos, como ouvia quando criança? Nem 
mesmo quando um homem está paquerando uma mulher ele costuma fazer um elogio, só alguns, 
mais tarde, num momento de intimidade e quando é uma bobagem, como “você tem um pezinho 
lindo”. Mas sentar numa mesa para jantar pela primeira vez, só os dois, e dizer, com naturalidade, 
“que olhos lindos você tem”, é difícil de acontecer. 
  
Notar alguma coisa de errado é fácil; não se diz a ninguém que ele tem o nariz torto, mas, se for 
alguém que estiver em outra mesa, o comentário é espontâneo e inevitável. Podemos ouvir que a 



alça do sutiã está aparecendo ou que o rímel escorreu, mas há quanto tempo você não ouve de 
um homem que tem braços lindos? A não ser que você seja modelo ou miss - e aí é uma 
obrigação elogiar todas as partes do seu corpo-, os homens não elogiam mais as mulheres, aliás, 
ninguém elogia ninguém. 
  
E é tão bom receber um elogio; o da amiga que diz que você está um arraso já é ótimo, mas, de 
uma pessoa que você acabou de conhecer e que talvez não veja nunca mais, aquele elogio 
espontâneo e sincero, é das melhores coisas da vida. 
  
Fique atenta; quando chegar a um lugar e conhecer pessoas novas, alguma coisa de alguma 
delas vai chamar a sua atenção e sua tendência será, como sempre, ficar calada. Pois não fique. 
Faça um pequeno esforço e diga alguma coisa que você notou e gostou; o quanto a achou 
simpática, como parece tranquila, como seu anel é lindo, qualquer coisa. Todas as pessoas do 
mundo têm alguma coisa de bom e bonito, nem que seja a expressão do olhar, e ouvir isso, 
sobretudo de alguém que nunca se viu, é sempre muito bom. 
  
Existe gente que faz disso uma profissão, e passa a vida elogiando os outros, mas não é delas 
que estamos falando. Só vale se for de verdade, e se você começar a se exercitar nesse jogo e, 
com sinceridade, elogiar o que merece ser elogiado, irá espalhando alegrias e prazeres por onde 
passar, que fatalmente reverterão para você mesma, porque a vida costuma ser assim. 
  
Apesar de a vida ter me mostrado que nem sempre é assim, continuo acreditando no que aprendi 
na infância, e isso me faz muito bem. 
  

(disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0611200502.htm) 
  
O modo subjuntivo pode transportar o leitor para uma realidade hipotética. Assinale a opção que 
apresenta um trecho em que a autora faça uso desse modo verbal. 
 a) “Mas esses elogios, que fazemos tão naturalmente” (1º parágrafo) 
 b) “Fiquei remoendo meus pensamentos” (2º parágrafo) 
 c) “se for alguém que estiver em outra mesa,” (4º parágrafo) 
 d) “Fique atenta” (6º parágrafo) 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 5: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  
Texto II 
 
O Bicho 
     (Manuel Bandeira) 
 
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
(Disponível em: http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/bicho.htm, acesso em 10/09/2014) 

  



A respeito do emprego do pretérito imperfeito, na segunda estrofe do texto II, pode afirmar o 
seguinte: 
 a) Revela uma ação passada relacionada com um fato futuro. 
 b) Indica uma ação que se repetia no passado. 
 c) Aponta para um evento que ocorre no momento da enunciação. 
 d) Sinaliza uma ação pontual realizada uma única vez no passado. 
 e) Representa uma ação que ocorreu no passado e se estende até o presente. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 6: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  

Ética e moral: que significam? 
  

(Leonardo Boff) 
      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 
pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 
  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 
odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 
  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 
quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-
paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o outro 
para que nunca se sinta só  em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. 
  
Pertence também à humanidade essencial a capacidade  e a vontade de perdoar. Todos somos 
falíveis, podemos errar  involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como  
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.  Perdoar significa não deixar que o 
erro e o ódio tenham a  última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para  que possa 
refazer as relações boas. 
  
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o 
imperativo ético de tratá-lo  humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível. 



  
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu 
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que  todos possam se 
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa  individual de cada pessoa, é também a cidade, o 
estado e o  planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.  Vejamos agora o que é 
moral. 
 
2. O significado de moral 
 
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. 
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a  solidariedade e o 
perdão. Esse jeito diferente chamamos de  moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem 
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos  organizam a vida. Vamos dar 
um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 
ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 
cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 
  
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho “Ética é um 
conjunto...”. 
  
Considere as duas orações transcritas abaixo: 

 
I. “se não cuidarmos do planeta Terra” (4°§) 
II. “Se na sociedade não respeitamos as regras coletivas” (5°§) 

 
Embora sejam introduzidas pelo mesmo conectivo, percebe-se que os verbos que as formam 
apresentam noções distintas quanto à sua flexão. Isso porque: 
 a) na primeira, o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo indicando o pesar de algo já 
ocorrido. 
 b) na segunda, o verbo está no presente do subjuntivo indicando algo que certamente ocorreria. 
 c) na primeira, o verbo está no futuro do subjuntivo indicando uma ação possível. 
 d) na segunda, o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo e representa uma ação passada 
interrompida. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 7: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  

Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 
LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 



soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 
para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 



Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
““LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão. Império da China. Celeste Império. Império do Meio, 
nome que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo 
marcial, nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras." 

(1o §) 
  
Sabendo que a gramática prevê a conjugação verbal nos tempos simples e compostos, assinale a 
alternativa cuja conjugação, no tempo simples, da forma verbal em destaque eqüivale à que 
ocorre em “tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras.": 
 a) Ele demonstrou grandes aptidões. 
 b) Ele demonstrava grandes aptidões 
 c) Ele demonstrara grandes aptidões. 
 d) Ele demonstraria grandes aptidões 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 8: IBFC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014  
Assunto: Vozes (voz passiva e voz ativa)  

Prazeres mútuos 
(Danuza Leão) 

  
É normal, quando você vê uma criança bonita, dizer “mas que linda”, “que olhos lindos”, ou coisas 
no gênero. Mas esses elogios, que fazemos tão naturalmente quando se trata de uma criança ou 
até de um cachorrinho, dificilmente fazemos a um adulto. Isso me ocorreu quando outro dia 
conheci, no meio de várias pessoas, uma moça que tinha cabelos lindos. Apesar da minha 
admiração, fiquei calada, mas percebi minha dificuldade, que aliás não é só minha, acho que é 
geral. Por que eu não conseguia elogiar seus cabelos? 
  
Fiquei remoendo meus pensamentos (e minha dificuldade), fiz um esforço (que não foi pequeno) 



e consegui dizer: “que cabelos lindos você tem”. Ela, que estava séria, abriu um grande sorriso, 
toda feliz, e sem dúvida passou a gostar um pouquinho de mim naquele minuto, mesmo que 
nunca mais nos vejamos. 
  
Fiquei pensando: é preciso se exercitar e dizer coisas boas às pessoas, homens e mulheres, 
quando elas existem. Não sei a quem faz mais bem, se a quem ouve ou a quem diz; mas por que, 
por que, essa dificuldade? Será falta de generosidade? Inveja? Inibição? Há quanto tempo 
ninguém diz que você está linda ou que tem olhos lindos, como ouvia quando criança? Nem 
mesmo quando um homem está paquerando uma mulher ele costuma fazer um elogio, só alguns, 
mais tarde, num momento de intimidade e quando é uma bobagem, como “você tem um pezinho 
lindo”. Mas sentar numa mesa para jantar pela primeira vez, só os dois, e dizer, com naturalidade, 
“que olhos lindos você tem”, é difícil de acontecer. 
  
Notar alguma coisa de errado é fácil; não se diz a ninguém que ele tem o nariz torto, mas, se for 
alguém que estiver em outra mesa, o comentário é espontâneo e inevitável. Podemos ouvir que a 
alça do sutiã está aparecendo ou que o rímel escorreu, mas há quanto tempo você não ouve de 
um homem que tem braços lindos? A não ser que você seja modelo ou miss - e aí é uma 
obrigação elogiar todas as partes do seu corpo-, os homens não elogiam mais as mulheres, aliás, 
ninguém elogia ninguém. 
  
E é tão bom receber um elogio; o da amiga que diz que você está um arraso já é ótimo, mas, de 
uma pessoa que você acabou de conhecer e que talvez não veja nunca mais, aquele elogio 
espontâneo e sincero, é das melhores coisas da vida. 
  
Fique atenta; quando chegar a um lugar e conhecer pessoas novas, alguma coisa de alguma 
delas vai chamar a sua atenção e sua tendência será, como sempre, ficar calada. Pois não fique. 
Faça um pequeno esforço e diga alguma coisa que você notou e gostou; o quanto a achou 
simpática, como parece tranquila, como seu anel é lindo, qualquer coisa. Todas as pessoas do 
mundo têm alguma coisa de bom e bonito, nem que seja a expressão do olhar, e ouvir isso, 
sobretudo de alguém que nunca se viu, é sempre muito bom. 
  
Existe gente que faz disso uma profissão, e passa a vida elogiando os outros, mas não é delas 
que estamos falando. Só vale se for de verdade, e se você começar a se exercitar nesse jogo e, 
com sinceridade, elogiar o que merece ser elogiado, irá espalhando alegrias e prazeres por onde 
passar, que fatalmente reverterão para você mesma, porque a vida costuma ser assim. 
  
Apesar de a vida ter me mostrado que nem sempre é assim, continuo acreditando no que aprendi 
na infância, e isso me faz muito bem. 
  

(disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0611200502.htm) 
  
Observe o seguinte fragmento do texto: 
  
“não se diz a ninguém que ele tem o nariz torto, mas, se for alguém que estiver em outra mesa,” 
  
Para construir sua crítica, a autora utilizou, na primeira oração desse trecho, um tipo específico de 
voz verbal. 
  
Sobre essa voz é correto afirmar que: 
 a) se trata da passiva. 
 b) se trata da ativa. 
 c) tem caráter reflexivo. 
 d) tem caráter recíproco. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 9: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Vozes (voz passiva e voz ativa)  



Texto III 
 

Corrida contra o ebola 
 
Já faz seis meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da 
comunidade internacional, mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o 
avanço da doença tenham sido eficazes. 
 
Ao contrário, quase metade das cerca de 4.000 contaminações registradas neste ano ocorreram 
nas últimas três semanas, e as mais de 2.000 mortes atestam a força da enfermidade. A escalada 
levou o diretor do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, Tom Frieden, a 
afirmar que a epidemia está fora de controle. 
 
O vírus encontrou ambiente propício para se propagar. De um lado, as condições sanitárias e 
econômicas dos países afetados são as piores possíveis. De outro, a Organização Mundial da 
Saúde foi incapaz de mobilizar com celeridade um contingente expressivo de profissionais para 
atuar nessas localidades afetadas. 
 
Verdade que uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas financeiros. Só 20% 
dos recursos da entidade vêm de contribuições compulsórias dos países-membros – o restante é 
formado por doações voluntárias. 
 
A crise econômica mundial se fez sentir também nessa área, e a organização perdeu quase US$ 
1 bilhão de seu orçamento bianual, hoje de quase US$ 4 bilhões. Para comparação, o CDC dos 
EUA contou, somente no ano de 2013, com cerca de US$ 6 bilhões. 
 
Os cortes obrigaram a OMS a fazer escolhas difíceis. A agência passou a dar mais ênfase à luta 
contra enfermidades globais crônicas, como doenças coronárias e diabetes. O departamento de 
respostas a epidemias e pandemias foi dissolvido e integrado a outros. Muitos profissionais 
experimentados deixaram seus cargos. 
 
Pesa contra o órgão da ONU, de todo modo, a demora para reconhecer a gravidade da situação. 
Seus esforços iniciais foram limitados e mal liderados. 
 
O surto agora atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo de Genebra, cidade 
suíça sede da OMS. Tornou-se crucial estabelecer um comando central na África Ocidental, com 
representantes dos países afetados. 
 
Espera-se também maior comprometimento das potências mundiais, sobretudo Estados Unidos, 
Inglaterra e França, que possuem antigos laços com Libéria, Serra Leoa e Guiné, 
respectivamente. 
 
A comunidade internacional tem diante de si um desafio enorme, mas é ainda maior a 
necessidade de agir com rapidez. Nessa batalha global contra o ebola, todo tempo perdido conta 
a favor da doença. 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/09/1512104- editorial-corrida-contra-o-ebola.shtml: Acesso em: 08/09/2014) 

  
Na frase “Verdade que uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas 
financeiros. “(4°§), a construção em destaque ilustra: 
 a) a voz passiva analítica. 
 b) um caso de sujeito indeterminado. 
 c) a voz reflexiva. 
 d) uma oração sem sujeito. 
 e) a voz passiva sintética. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 



Questão 10: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Adjetivo  

Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 
LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 
soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 



 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 
para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 
Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
O trecho abaixo transcrito revela a insatisfação de LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, com o seu 
exército. Utilize-o para responder à questão. 
 
“O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. 
  
Comunicou isto ao general, que lhe respondeu: 
  
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar.” 
 
Em resposta ao vice-rei, o general do exército exagera na flexão dos adjetivos. Sobre o grau 
utilizado, leia as afirmações a seguir e julgue-as, assinalando a alternativa correta. 

 
I. Nos adjetivos “Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima e Altíssima” foi utilizado o 



grau superlativo absoluto sintético. 
 
II. A utilização desse grau revela uma tentativa exagerada do general de agradar o vice-rei. 
 
III. A flexão utilizada pelo general está em desacordo com a norma culta, que apenas admite 
a flexão de grau do substantivo 

  
 a) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
 b) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
 c) Somente a afirmativa III está correta 
 d) Todas as afirmativas estão corretas 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 11: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Conjunção  
Texto III 

 
Corrida contra o ebola 

 
Já faz seis meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da 
comunidade internacional, mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o 
avanço da doença tenham sido eficazes. 
 
Ao contrário, quase metade das cerca de 4.000 contaminações registradas neste ano ocorreram 
nas últimas três semanas, e as mais de 2.000 mortes atestam a força da enfermidade. A escalada 
levou o diretor do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, Tom Frieden, a 
afirmar que a epidemia está fora de controle. 
 
O vírus encontrou ambiente propício para se propagar. De um lado, as condições sanitárias e 
econômicas dos países afetados são as piores possíveis. De outro, a Organização Mundial da 
Saúde foi incapaz de mobilizar com celeridade um contingente expressivo de profissionais para 
atuar nessas localidades afetadas. 
 
Verdade que uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas financeiros. Só 20% 
dos recursos da entidade vêm de contribuições compulsórias dos países-membros – o restante é 
formado por doações voluntárias. 
 
A crise econômica mundial se fez sentir também nessa área, e a organização perdeu quase US$ 
1 bilhão de seu orçamento bianual, hoje de quase US$ 4 bilhões. Para comparação, o CDC dos 
EUA contou, somente no ano de 2013, com cerca de US$ 6 bilhões. 
 
Os cortes obrigaram a OMS a fazer escolhas difíceis. A agência passou a dar mais ênfase à luta 
contra enfermidades globais crônicas, como doenças coronárias e diabetes. O departamento de 
respostas a epidemias e pandemias foi dissolvido e integrado a outros. Muitos profissionais 
experimentados deixaram seus cargos. 
 
Pesa contra o órgão da ONU, de todo modo, a demora para reconhecer a gravidade da situação. 
Seus esforços iniciais foram limitados e mal liderados. 
 
O surto agora atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo de Genebra, cidade 
suíça sede da OMS. Tornou-se crucial estabelecer um comando central na África Ocidental, com 
representantes dos países afetados. 
 
Espera-se também maior comprometimento das potências mundiais, sobretudo Estados Unidos, 
Inglaterra e França, que possuem antigos laços com Libéria, Serra Leoa e Guiné, 
respectivamente. 



 
A comunidade internacional tem diante de si um desafio enorme, mas é ainda maior a 
necessidade de agir com rapidez. Nessa batalha global contra o ebola, todo tempo perdido conta 
a favor da doença. 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/09/1512104- editorial-corrida-contra-o-ebola.shtml: Acesso em: 08/09/2014) 

  
No trecho “O surto agora atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo”, o 
conectivo em destaque introduz o valor semântico de: 
 a) proporcionalidade 
 b) explicação 
 c) consequência 
 d) comparação 
 e) conformidade 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 12: IBFC - Ag Seg Soc (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Conjunção  

Texto 
 

Cidadão 
(Zé Ramalho) 

Compositor: Lúcio Barbosa 
  

Tá vendo aquele edifício moço 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição, era quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
  
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz desconfiado 
"Tu tá aí admirado? 
Ou tá querendo roubar?" 
 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
 
Tá vendo aquele colégio moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento 
Fiz a massa, pus cimento 
Ajudei a rebocar 
 
Minha filha inocente 
Vem pra mim toda contente 
"Pai vou me matricular" 
Mas me diz um cidadão: 
"Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar" 
 
Essa dor doeu mais forte 



Porque que é que eu deixei o norte? 
Eu me pus a me dizer 
Lá a seca castigava 
Mas o pouco que eu plantava 
Tinha direito a comer 
 
Tá vendo aquela igreja moço? 
Onde o padre diz amém 
Pus o sino e o badalo 
Enchi minha mão de calo 
Lá eu trabalhei também 
 
Lá foi que valeu a pena 
Tem quermesse, tem novena 
E o padre me deixa entrar 
Foi lá que Cristo me disse 
"Rapaz deixe de tolice 
Não se deixe amedrontar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar" 

  
Os versos “Lá a seca castigava/ Mas o pouco que eu plantava” são relacionados por um 
conectivo que apresenta sentido de: 
 a)  conclusão 
 b)  explicação 
 c)  adição 
 d)  oposição 
  
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 13: IBFC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014  
Assunto: Sintaxe  

Prazeres mútuos 
(Danuza Leão) 

  
É normal, quando você vê uma criança bonita, dizer “mas que linda”, “que olhos lindos”, ou coisas 
no gênero. Mas esses elogios, que fazemos tão naturalmente quando se trata de uma criança ou 
até de um cachorrinho, dificilmente fazemos a um adulto. Isso me ocorreu quando outro dia 
conheci, no meio de várias pessoas, uma moça que tinha cabelos lindos. Apesar da minha 
admiração, fiquei calada, mas percebi minha dificuldade, que aliás não é só minha, acho que é 
geral. Por que eu não conseguia elogiar seus cabelos? 
  
Fiquei remoendo meus pensamentos (e minha dificuldade), fiz um esforço (que não foi pequeno) 
e consegui dizer: “que cabelos lindos você tem”. Ela, que estava séria, abriu um grande sorriso, 
toda feliz, e sem dúvida passou a gostar um pouquinho de mim naquele minuto, mesmo que 
nunca mais nos vejamos. 



  
Fiquei pensando: é preciso se exercitar e dizer coisas boas às pessoas, homens e mulheres, 
quando elas existem. Não sei a quem faz mais bem, se a quem ouve ou a quem diz; mas por que, 
por que, essa dificuldade? Será falta de generosidade? Inveja? Inibição? Há quanto tempo 
ninguém diz que você está linda ou que tem olhos lindos, como ouvia quando criança? Nem 
mesmo quando um homem está paquerando uma mulher ele costuma fazer um elogio, só alguns, 
mais tarde, num momento de intimidade e quando é uma bobagem, como “você tem um pezinho 
lindo”. Mas sentar numa mesa para jantar pela primeira vez, só os dois, e dizer, com naturalidade, 
“que olhos lindos você tem”, é difícil de acontecer. 
  
Notar alguma coisa de errado é fácil; não se diz a ninguém que ele tem o nariz torto, mas, se for 
alguém que estiver em outra mesa, o comentário é espontâneo e inevitável. Podemos ouvir que a 
alça do sutiã está aparecendo ou que o rímel escorreu, mas há quanto tempo você não ouve de 
um homem que tem braços lindos? A não ser que você seja modelo ou miss - e aí é uma 
obrigação elogiar todas as partes do seu corpo-, os homens não elogiam mais as mulheres, aliás, 
ninguém elogia ninguém. 
  
E é tão bom receber um elogio; o da amiga que diz que você está um arraso já é ótimo, mas, de 
uma pessoa que você acabou de conhecer e que talvez não veja nunca mais, aquele elogio 
espontâneo e sincero, é das melhores coisas da vida. 
  
Fique atenta; quando chegar a um lugar e conhecer pessoas novas, alguma coisa de alguma 
delas vai chamar a sua atenção e sua tendência será, como sempre, ficar calada. Pois não fique. 
Faça um pequeno esforço e diga alguma coisa que você notou e gostou; o quanto a achou 
simpática, como parece tranquila, como seu anel é lindo, qualquer coisa. Todas as pessoas do 
mundo têm alguma coisa de bom e bonito, nem que seja a expressão do olhar, e ouvir isso, 
sobretudo de alguém que nunca se viu, é sempre muito bom. 
  
Existe gente que faz disso uma profissão, e passa a vida elogiando os outros, mas não é delas 
que estamos falando. Só vale se for de verdade, e se você começar a se exercitar nesse jogo e, 
com sinceridade, elogiar o que merece ser elogiado, irá espalhando alegrias e prazeres por onde 
passar, que fatalmente reverterão para você mesma, porque a vida costuma ser assim. 
  
Apesar de a vida ter me mostrado que nem sempre é assim, continuo acreditando no que aprendi 
na infância, e isso me faz muito bem. 
  

(disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0611200502.htm) 
  
No penúltimo parágrafo do texto, ocorre a expressão “com sinceridade”. Sobre ela, só não é 
correto afirmar que: 
 a) exerce a função sintática de adjunto adverbial. 
 b) possui certa mobilidade na oração em que está inserida. 
 c) se relaciona, semanticamente, com o verbo “elogiar”. 
 d) não tem obrigatoriedade de estar entre vírgulas. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 14: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Sintaxe  
Texto I 

 
Notícia de Jornal 

                               (Fernando Sabino) 
 
Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos 
presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. 
 



Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto 
Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que 
acabou morrendo de fome. 
 
Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso 
(morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que 
morrem de fome. E o homem morreu de fome. 
 
O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. 
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. 
 
Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. 
Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um 
proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de 
passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem 
que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem 
olhar nenhum. Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre 
os homens, sem socorro e sem perdão. 
 
Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da 
minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
 
E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz 
o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do 
homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais 
puderam fazer senão esperar que morresse de fome. 
 
E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro,  Estado da Guanabara, um homem morreu de fome. 

 
(Disponível em http://www.fotolog.com.br/spokesman_/70276847/: Acesso em 10/09/14) 

  
Observe o fragmento a seguir: 
 
“Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem 
socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, 
para finalmente morrer de fome.” (1º§) 
 
Os termos em destaque têm a correta classificação sintática em: 
 a) Adjunto adnominal, adjunto adverbial, adjunto adverbial; 
 b) Adjunto adverbial, adjunto adverbial, adjunto adverbial; 
 c) Objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto adnominal; 
 d) Objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto adverbial; 
 e) Adjunto adverbial, objeto indireto, complemento nominal. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 15: IBFC - TJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/2014  
Assunto: Análise Sintática  
Texto 
  

Gente-casa 
  
Existe gente-casa e gente-apartamento. Não tem nada a ver com tamanho: há pessoas pequenas 
que você sabe, só de olhar, que dentro têm dois pisos e escadaria, e pessoas grandes com um 
interior apertado, sala e quitinete. Também não tem nada a ver com caráter. Gente-casa não é 
necessariamente melhor do que gente-apartamento. A casa que alguns têm por dentro pode estar 



abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um bordel. Já uma 
pessoa-apartamento pode ter um interior simples mas bem ajeitado e agradável. É muito melhor 
conviver com um dois quartos, sala, cozinha e dependências do que com um labirinto. 
  
Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões. Com sótão e porão e tudo que eles 
comportam, inclusive baús antigos, fantasmas e alguns ratos. É fascinante quando alguém que 
você não imaginava ser mais do que um apartamento com, vá lá, uma suíte, de repente se revela 
um sobrado com pátio interno, adega e solário. É sempre arriscado prejulgar: você pode começar 
um relacionamento com alguém pensando que é um quarto-e-sala conjugado e se descobrir 
perdido em corredores escuros, e quando abre a porta, dá no quarto de uma tia louca. Pensando 
bem, todo mundo tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão. Ninguém 
é simples. Tudo, afinal, é só a ponta de um iceberg (salvo ponta de iceberg, que pode ser outra 
coisa) e muitas vezes quem aparenta ser apenas uma cobertura funcional com qrt. sal. lavab. e 
coz. só está escondendo suas masmorras. 

  
(VERÍSSIMO, Luis Fernando.O Melhor das Comédias da Vida Privada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004) 

  
Ao longo do texto, percebe-se a ocorrência de diferentes tipos de sujeito. Assinale a opção em 
que ocorre erro na análise da classificação do tipo de sujeito dos verbos em destaque. 
 a) “Existe gente-casa e gente-apartamento.” – Sujeito composto. 
 b) “há pessoas pequenas” – sujeito inexistente. 
 c) “Ninguém é simples.” – Sujeito indeterminado. 
 d) “É sempre arriscado prejulgar” – Sujeito oracional. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 16: IBFC - TJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/2014  
Assunto: Análise Sintática  
Texto 
  

Gente-casa 
  
Existe gente-casa e gente-apartamento. Não tem nada a ver com tamanho: há pessoas pequenas 
que você sabe, só de olhar, que dentro têm dois pisos e escadaria, e pessoas grandes com um 
interior apertado, sala e quitinete. Também não tem nada a ver com caráter. Gente-casa não é 
necessariamente melhor do que gente-apartamento. A casa que alguns têm por dentro pode estar 
abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um bordel. Já uma 
pessoa-apartamento pode ter um interior simples mas bem ajeitado e agradável. É muito melhor 
conviver com um dois quartos, sala, cozinha e dependências do que com um labirinto. 
  
Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões. Com sótão e porão e tudo que eles 
comportam, inclusive baús antigos, fantasmas e alguns ratos. É fascinante quando alguém que 
você não imaginava ser mais do que um apartamento com, vá lá, uma suíte, de repente se revela 
um sobrado com pátio interno, adega e solário. É sempre arriscado prejulgar: você pode começar 
um relacionamento com alguém pensando que é um quarto-e-sala conjugado e se descobrir 
perdido em corredores escuros, e quando abre a porta, dá no quarto de uma tia louca. Pensando 
bem, todo mundo tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão. Ninguém 
é simples. Tudo, afinal, é só a ponta de um iceberg (salvo ponta de iceberg, que pode ser outra 
coisa) e muitas vezes quem aparenta ser apenas uma cobertura funcional com qrt. sal. lavab. e 
coz. só está escondendo suas masmorras. 

  
(VERÍSSIMO, Luis Fernando.O Melhor das Comédias da Vida Privada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004) 

  
“Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões.” Ocorre entre essas duas orações um 
paralelismo de estruturas sintáticas que contribui, inclusive, para a coesão textual. Sendo assim, 
assinale a opção em que se faz uma análise correta sobre os termos que as formam. 
 a) Ambas possuem o mesmo sujeito, sendo também idênticas as classificações que eles 
recebem nas duas ocorrências. 



 b) Em cada uma delas, ocorre um predicativo do sujeito que apresenta, porém, valores 
semânticos distintos. 
 c) Os verbos que as formam são transitivos diretos. 
 d) “Algumas” e “não”, na primeira oração, são exemplos de adjuntos adverbiais. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 17: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Análise Sintática  
Texto II 
 
O Bicho 
     (Manuel Bandeira) 
 
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
(Disponível em: http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/bicho.htm, acesso em 10/09/2014) 

  
Releia a terceira estrofe do poema de Bandeira: 
 
“O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato.” 
 
O correto comentário sobre a classificação do sujeito das formas verbais em destaque está 
expresso em: 
 a) Sujeito desinencial, com referente textual claramente expresso no poema. 
 b) Sujeito simples, representado pela palavra “não”. 
 c) Oração sem sujeito, já que o verbo “ser” é impessoal. 
 d) Sujeito indeterminado, caracterizado pela utilização do infinitivo flexionado. 
 e) Sujeito oracional, representado pelo primeiro verso da estrofe em destaque. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 18: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Análise Sintática  
Texto III 

 
Corrida contra o ebola 

 
Já faz seis meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da 
comunidade internacional, mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o 
avanço da doença tenham sido eficazes. 
 
Ao contrário, quase metade das cerca de 4.000 contaminações registradas neste ano ocorreram 
nas últimas três semanas, e as mais de 2.000 mortes atestam a força da enfermidade. A escalada 
levou o diretor do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, Tom Frieden, a 
afirmar que a epidemia está fora de controle. 



 
O vírus encontrou ambiente propício para se propagar. De um lado, as condições sanitárias e 
econômicas dos países afetados são as piores possíveis. De outro, a Organização Mundial da 
Saúde foi incapaz de mobilizar com celeridade um contingente expressivo de profissionais para 
atuar nessas localidades afetadas. 
 
Verdade que uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas financeiros. Só 20% 
dos recursos da entidade vêm de contribuições compulsórias dos países-membros – o restante é 
formado por doações voluntárias. 
 
A crise econômica mundial se fez sentir também nessa área, e a organização perdeu quase US$ 
1 bilhão de seu orçamento bianual, hoje de quase US$ 4 bilhões. Para comparação, o CDC dos 
EUA contou, somente no ano de 2013, com cerca de US$ 6 bilhões. 
 
Os cortes obrigaram a OMS a fazer escolhas difíceis. A agência passou a dar mais ênfase à luta 
contra enfermidades globais crônicas, como doenças coronárias e diabetes. O departamento de 
respostas a epidemias e pandemias foi dissolvido e integrado a outros. Muitos profissionais 
experimentados deixaram seus cargos. 
 
Pesa contra o órgão da ONU, de todo modo, a demora para reconhecer a gravidade da situação. 
Seus esforços iniciais foram limitados e mal liderados. 
 
O surto agora atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo de Genebra, cidade 
suíça sede da OMS. Tornou-se crucial estabelecer um comando central na África Ocidental, com 
representantes dos países afetados. 
 
Espera-se também maior comprometimento das potências mundiais, sobretudo Estados Unidos, 
Inglaterra e França, que possuem antigos laços com Libéria, Serra Leoa e Guiné, 
respectivamente. 
 
A comunidade internacional tem diante de si um desafio enorme, mas é ainda maior a 
necessidade de agir com rapidez. Nessa batalha global contra o ebola, todo tempo perdido conta 
a favor da doença. 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/09/1512104- editorial-corrida-contra-o-ebola.shtml: Acesso em: 08/09/2014) 

  
Os fragmentos “somente no ano de 2013”(5º§) e “cidade suíça sede da OMS” (8º§) estão 
marcados por vírgula pois: 
 a) são adjuntos adverbiais empregados na ordem inversa. 
 b) o primeiro é um adjunto adverbial deslocado e o segundo, um aposto. 
 c) são exemplos de apostos com caráter explicativo. 
 d) o primeiro é um aposto e o segundo adjunto adverbial deslocado. 
 e) ambos são exemplos de adjuntos adnominais deslocados. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 19: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Análise Sintática  

Ética e moral: que significam? 
  

(Leonardo Boff) 
      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 



pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 
  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 
odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 
  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 
quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-
paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o outro 
para que nunca se sinta só  em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. 
  
Pertence também à humanidade essencial a capacidade  e a vontade de perdoar. Todos somos 
falíveis, podemos errar  involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como  
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.  Perdoar significa não deixar que o 
erro e o ódio tenham a  última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para  que possa 
refazer as relações boas. 
  
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o 
imperativo ético de tratá-lo  humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível. 
  
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu 
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que  todos possam se 
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa  individual de cada pessoa, é também a cidade, o 
estado e o  planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.  Vejamos agora o que é 
moral. 
 
2. O significado de moral 
 
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. 
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a  solidariedade e o 
perdão. Esse jeito diferente chamamos de  moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem 
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos  organizam a vida. Vamos dar 
um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 



ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 
cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 
  
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho “Ética é um 
conjunto...”. 
  
Ao indicar a regra de ouro, no segundo parágrafo, o autor escreve “não faças ao outro o que não 
queres que te façam a ti'. Ele obteve um efeito enfático por meio do emprego reiterado de uma 
mesma função sintática na última oração. Trata-se: 
 a) do objeto direto. 
 b) do sujeito. 
 c) do adjunto adnominal 
 d) do objeto indireto. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 20: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Análise Sintática  

Ética e moral: que significam? 
  

(Leonardo Boff) 
      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 
pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 
  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 
odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 
  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 
quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-



paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o outro 
para que nunca se sinta só  em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. 
  
Pertence também à humanidade essencial a capacidade  e a vontade de perdoar. Todos somos 
falíveis, podemos errar  involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como  
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.  Perdoar significa não deixar que o 
erro e o ódio tenham a  última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para  que possa 
refazer as relações boas. 
  
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o 
imperativo ético de tratá-lo  humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível. 
  
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu 
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que  todos possam se 
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa  individual de cada pessoa, é também a cidade, o 
estado e o  planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.  Vejamos agora o que é 
moral. 
 
2. O significado de moral 
 
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. 
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a  solidariedade e o 
perdão. Esse jeito diferente chamamos de  moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem 
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos  organizam a vida. Vamos dar 
um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 
ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 
cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 
  
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho “Ética é um 
conjunto...”. 
  
No fragmento “Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que valem 
para todos.” (1°§), a oração sublinhada exerce a mesma função sintática do vocábulo destacado 
em: 
 a) “O primeiro princípio do agir humano” (2°§) 
 b) “Toda vida precisa de cuidado.” (3°§) 
 c) “A ética do cuidado hoje é fundamental.” (4°§) 
 d) “construir junto algo bom para todos.” (5°§) 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 21: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Análise Sintática  

Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 



LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 
soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 



para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 
Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
““LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão. Império da China. Celeste Império. Império do Meio, 
nome que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo 
marcial, nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras." 

(1o §) 
 
Em um texto, as palavras não são analisadas isoladamente, mas sim em função das relações 
estabelecidas entre elas. Assim, considerando os referentes textuais dos termos em destaque e 
suas funções sintáticas, assinale a alternativa correta: 
 a) Todos os termos são apostos, referindo-se a LI-HU ANG-PÔ. 
 b) Todos os termos, a exceção do primeiro, um vocativo; são apostos cujo referente é, 
respectivamente, LI-HU ANG-PÔ e Cantão. 
 c) Todos são apostos, mas os referentes são diferentes: o primeiro refere-se a LI-HU ANG-PÔ; o 
segundo, a Cantão; o terceiro e o quarto, à China. 
 d) Todos são apostos, mas os referentes são diferentes: o primeiro refere-se ao vice-rei; o 
segundo, a Cantão; o terceiro, a Cantão; o quarto, à China. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 22: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Análise Sintática  

Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 



LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 
soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 



para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 
Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
““LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão. Império da China. Celeste Império. Império do Meio, 
nome que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo 
marcial, nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras." 

(1o §) 
 
O sujeito da forma verbal “notava" tem sua correta classificação sintática indicada em: 
 a) Sujeito simples 
 b) Sujeito indeterminado 
 c) Sujeito composto 
 d) Sujeito desinencial 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 23: IBFC - Ag Seg Soc (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Análise Sintática  

Texto 
 

Cidadão 
(Zé Ramalho) 

Compositor: Lúcio Barbosa 
  

Tá vendo aquele edifício moço 
Ajudei a levantar 



Foi um tempo de aflição, era quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
  
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz desconfiado 
"Tu tá aí admirado? 
Ou tá querendo roubar?" 
 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
 
Tá vendo aquele colégio moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento 
Fiz a massa, pus cimento 
Ajudei a rebocar 
 
Minha filha inocente 
Vem pra mim toda contente 
"Pai vou me matricular" 
Mas me diz um cidadão: 
"Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar" 
 
Essa dor doeu mais forte 
Porque que é que eu deixei o norte? 
Eu me pus a me dizer 
Lá a seca castigava 
Mas o pouco que eu plantava 
Tinha direito a comer 
 
Tá vendo aquela igreja moço? 
Onde o padre diz amém 
Pus o sino e o badalo 
Enchi minha mão de calo 
Lá eu trabalhei também 
 
Lá foi que valeu a pena 
Tem quermesse, tem novena 
E o padre me deixa entrar 
Foi lá que Cristo me disse 
"Rapaz deixe de tolice 
Não se deixe amedrontar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar 



Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar" 

  
Em “Lá eu trabalhei também”, o termo em destaque pode ser classificado, sintaticamente, como: 
 a)  adjunto adverbial 
 b)  adjunto adnominal 
 c)  objeto direto 
 d)  complemento nominal 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 24: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Função sintática dos pronomes  

Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 
LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 
soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 



detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 
para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 
Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
Observe os termos em destaque nos trechos a seguir e sobre eles assinale a única alternativa 
INCORRETA. levando em consideração aspectos morfológicos e sintáticos: 

 
I. “Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice-rei Li-Huang-Pô começou a 



meditar nos remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força 

armada maior rendimento militar” (4o §) 
 
II. “Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia 

aplicado nos seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial.” (5o §) 
  

 a) A diferença quanto ao número justifica-se pelos distintos referentes: “exército” e “fiéis 
soldados”, respectivamente. 
 b) Em ambas as ocorrências, o “lhe” é classificado como pronome pessoal do caso oblíquo, 
atuando como um pronome substantivo 
 c) Sintaticamente, o pronome “lhe” exerce as funções de adjunto adnominal e objeto indireto, 
respectivamente. 
 d) Sem prejuízo do sentido e sem cometer infrações gramaticais, ambos os pronomes poderiam 
ser substituídos por “Io” e “los”, respectivamente. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 25: IBFC - Ag Seg Pen (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Regência (Nominal e Verbal)  

Emoções mapeadas 
 

Estudo mostra quais regiões do corpo são ‘ativadas’ por 
sentimentos como raiva e felicidade e conclui que sensações 

têm caráter universal 
 

(Monique Oliveira) 
 
Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir 
uma emoção? 
 
A sabedoria popular já sabe que emoções causam alterações físicas. Os cientistas também: a 
rigor, emoção é o estímulo que afeta o sistema límbico [região do cérebro que a processa] e é 
capaz de mudar o sistema periférico. 
  
Faltava saber exatamente onde essas mudanças físicas ocorrem, o que pode ajudar a melhor 
definir as emoções e entender os transtornos afetados por elas. 
  
No intuito de responder a essa questão, cientistas da Universidade de Aalto em parceria com a 
Universidade de Turku, ambas na Finlândia, pediram a 700 voluntários que indicassem quais 
áreas do corpo sofriam alterações quando sentiam uma determinada emoção. 
  
Para incitar cada estado emocional, foram usadas palavras, músicas e filmes. As alterações 
sentidas podiam ser de qualquer ordem - dor e calor, por exemplo. 
  
Com os dados, um software montou um único circuito para cada emoção - raiva, medo, desgosto, 
felicidade, tristeza e surpresa (chamadas de básicas) e ansiedade, amor, depressão, desprezo e 
orgulho (tidas como correlatas). 
  
“Tanto o computador como outras pessoas reconheceram as emoções descritas, o que denota o 
seu aspecto universal”, disse à Folha Riitta Hari, professora da Universidade Aalto e uma das 
autoras do estudo, publicado na revista da Academia de Ciências dos EUA, “PNAS”. 
 
Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva e felicidade, foram associadas com ativações e 
calor dos membros superiores. 
 
Já as emoções que indicam estado depressivo ou de tristeza foram relacionadas a menor 
atividade nos membros inferiores, como adormecimento das pernas e pés. 



 
Sensações no sistema digestório e ao redor da garganta foram relacionadas a desgosto. 
Felicidade foi a única emoção associada com calor e ativações no corpo inteiro. 
 
O estudo pode ajudar a identificar emoções nem sempre distinguíveis, como tristeza e desgosto. 
[...] 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/151651-emocoes-mapeadas.shtml. Acesso em: 11/02/2014) 

  
Em “Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva e felicidade, “, ocorre a contração da 
preposição “a” com o artigo “a”. A ocorrência da preposição deve-se a uma relação de regência, 
na qual o termo regente é: 
 a)  “assim” 
 b)  “excitação” 
 c)  “emoções” 
 d)  “ligadas” 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 26: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Regência (Nominal e Verbal)  

Ética e moral: que significam? 
  

(Leonardo Boff) 
      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 
pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 
  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 
odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 
  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 
quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-
paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o outro 
para que nunca se sinta só  em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. 
  



Pertence também à humanidade essencial a capacidade  e a vontade de perdoar. Todos somos 
falíveis, podemos errar  involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como  
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.  Perdoar significa não deixar que o 
erro e o ódio tenham a  última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para  que possa 
refazer as relações boas. 
  
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o 
imperativo ético de tratá-lo  humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível. 
  
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu 
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que  todos possam se 
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa  individual de cada pessoa, é também a cidade, o 
estado e o  planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.  Vejamos agora o que é 
moral. 
 
2. O significado de moral 
 
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. 
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a  solidariedade e o 
perdão. Esse jeito diferente chamamos de  moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem 
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos  organizam a vida. Vamos dar 
um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 
ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 
cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 
  
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho “Ética é um 
conjunto...”. 
  
No fragmento “Tudo o que amamos também cuidamos” (3°§), ocorre um desvio de regência 
provocado: 
 a) pelo emprego do verbo “amamos” sem complemento explícito. 
 b) pelo uso do vocábulo “também” relacionando dois verbos. 
 c) pelo uso de complementos distintos para verbos equivalentes. 
 d) pelo uso de um mesmo tipo de complemento para verbos de regências distintas. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 27: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Crase  

Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 
LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 



Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 
soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 
para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 



 
Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
O trecho abaixo transcrito revela a insatisfação de LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, com o seu 
exército. Utilize-o para responder à questão. 
 
“O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. 
  
Comunicou isto ao general, que lhe respondeu: 
  
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar.” 
 
Ao empregar o acento grave, deve-se considerar a relação de dependência entre termos. Em 
“ameaça à China inteira”, a presença do acento grave justifica-se em função do mesmo contexto 
lingüístico verificado em: 
 a) Vou à feira 
 b) Estou apta à tarefa 
 c) Saiu às dez horas 
 d) Cortou o cabelo à Roberto Carlos 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 28: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Concordância (Verbal e Nominal)  
Texto III 

 
Corrida contra o ebola 



 
Já faz seis meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da 
comunidade internacional, mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o 
avanço da doença tenham sido eficazes. 
 
Ao contrário, quase metade das cerca de 4.000 contaminações registradas neste ano ocorreram 
nas últimas três semanas, e as mais de 2.000 mortes atestam a força da enfermidade. A escalada 
levou o diretor do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, Tom Frieden, a 
afirmar que a epidemia está fora de controle. 
 
O vírus encontrou ambiente propício para se propagar. De um lado, as condições sanitárias e 
econômicas dos países afetados são as piores possíveis. De outro, a Organização Mundial da 
Saúde foi incapaz de mobilizar com celeridade um contingente expressivo de profissionais para 
atuar nessas localidades afetadas. 
 
Verdade que uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas financeiros. Só 20% 
dos recursos da entidade vêm de contribuições compulsórias dos países-membros – o restante é 
formado por doações voluntárias. 
 
A crise econômica mundial se fez sentir também nessa área, e a organização perdeu quase US$ 
1 bilhão de seu orçamento bianual, hoje de quase US$ 4 bilhões. Para comparação, o CDC dos 
EUA contou, somente no ano de 2013, com cerca de US$ 6 bilhões. 
 
Os cortes obrigaram a OMS a fazer escolhas difíceis. A agência passou a dar mais ênfase à luta 
contra enfermidades globais crônicas, como doenças coronárias e diabetes. O departamento de 
respostas a epidemias e pandemias foi dissolvido e integrado a outros. Muitos profissionais 
experimentados deixaram seus cargos. 
 
Pesa contra o órgão da ONU, de todo modo, a demora para reconhecer a gravidade da situação. 
Seus esforços iniciais foram limitados e mal liderados. 
 
O surto agora atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo de Genebra, cidade 
suíça sede da OMS. Tornou-se crucial estabelecer um comando central na África Ocidental, com 
representantes dos países afetados. 
 
Espera-se também maior comprometimento das potências mundiais, sobretudo Estados Unidos, 
Inglaterra e França, que possuem antigos laços com Libéria, Serra Leoa e Guiné, 
respectivamente. 
 
A comunidade internacional tem diante de si um desafio enorme, mas é ainda maior a 
necessidade de agir com rapidez. Nessa batalha global contra o ebola, todo tempo perdido conta 
a favor da doença. 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/09/1512104- editorial-corrida-contra-o-ebola.shtml: Acesso em: 08/09/2014) 

  
A concordância empregada, na primeira oração do texto “Já faz seis meses”, ocorre em função de 
uma característica linguística do verbo. Essa mesma característica pode ser observada na 
seguinte opção: 
 a) Organizaram-se reuniões periódicas na empresa. 
 b) Há muitas questões pendentes ainda. 
 c) O encontro ocorreu sem transtorno algum. 
 d) Falhou o projeto e a experiência. 
 e) Espera-se a ajuda do grupo. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 29: IBFC - Ag Seg Soc (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Concordância (Verbal e Nominal)  



Texto 
 

Cidadão 
(Zé Ramalho) 

Compositor: Lúcio Barbosa 
  

Tá vendo aquele edifício moço 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição, era quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
  
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz desconfiado 
"Tu tá aí admirado? 
Ou tá querendo roubar?" 
 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
 
Tá vendo aquele colégio moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento 
Fiz a massa, pus cimento 
Ajudei a rebocar 
 
Minha filha inocente 
Vem pra mim toda contente 
"Pai vou me matricular" 
Mas me diz um cidadão: 
"Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar" 
 
Essa dor doeu mais forte 
Porque que é que eu deixei o norte? 
Eu me pus a me dizer 
Lá a seca castigava 
Mas o pouco que eu plantava 
Tinha direito a comer 
 
Tá vendo aquela igreja moço? 
Onde o padre diz amém 
Pus o sino e o badalo 
Enchi minha mão de calo 
Lá eu trabalhei também 
 
Lá foi que valeu a pena 
Tem quermesse, tem novena 
E o padre me deixa entrar 
Foi lá que Cristo me disse 



"Rapaz deixe de tolice 
Não se deixe amedrontar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar" 

  
Ao observar a concordância verbal em “Fui eu quem criou a terra”, conclui-se que: 
 a)  o pronome relativo “quem” é sujeito do verbo “criou”. 
 b)  os dois verbos estão flexionados na mesma pessoa gramatical. 
 c)  se fosse usado “que” no lugar de “quem”, não haveria alteração na concordância. 
 d)  o pronome “eu” é sujeito das duas orações. 
  
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 30: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Pontuação  
Texto I 

 
Notícia de Jornal 

                               (Fernando Sabino) 
 
Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos 
presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. 
 
Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto 
Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que 
acabou morrendo de fome. 
 
Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso 
(morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que 
morrem de fome. E o homem morreu de fome. 
 
O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. 
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. 
 
Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. 
Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um 
proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de 
passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem 
que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem 
olhar nenhum. Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre 
os homens, sem socorro e sem perdão. 
 
Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da 
minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
 



E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz 
o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do 
homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais 
puderam fazer senão esperar que morresse de fome. 
 
E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro,  Estado da Guanabara, um homem morreu de fome. 

 
(Disponível em http://www.fotolog.com.br/spokesman_/70276847/: Acesso em 10/09/14) 

  
Assinale a alternativa que melhor explica a função do travessão no fragmento transcrito a seguir: 
 
“Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa 
- não é um homem.” (5º §) 
 
 a) Separar a opinião do jornal da opinião do narrador, contrastando-as; 
 b) Destacar a opinião do jornal, confirmando o vínculo com as notícias; 
 c) Evidenciar uma postura crítica dividindo-a em duas partes: as críticas feitas sobre o homem e 
a negação de sua humanidade em função delas. 
 d) Mostrar a opinião do narrador, que se influenciou pelo julgamento desumano dos passantes. 
 e) Ratificar a opinião pública, na qual se incluem sociedade e autoridades, e com a qual o autor 
comunga. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 31: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Pontuação  

Ética e moral: que significam? 
  

(Leonardo Boff) 
      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 
pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 
  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 
odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 
  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 



quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-
paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o outro 
para que nunca se sinta só  em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. 
  
Pertence também à humanidade essencial a capacidade  e a vontade de perdoar. Todos somos 
falíveis, podemos errar  involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como  
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.  Perdoar significa não deixar que o 
erro e o ódio tenham a  última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para  que possa 
refazer as relações boas. 
  
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o 
imperativo ético de tratá-lo  humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível. 
  
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu 
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que  todos possam se 
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa  individual de cada pessoa, é também a cidade, o 
estado e o  planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.  Vejamos agora o que é 
moral. 
 
2. O significado de moral 
 
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. 
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a  solidariedade e o 
perdão. Esse jeito diferente chamamos de  moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem 
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos  organizam a vida. Vamos dar 
um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 
ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 
cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 
  
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho “Ética é um 
conjunto...”. 
 
Assinale a opção em que se percebe um erro pela presença da vírgula. 
 a) “Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado. “(3°§) 
 b) “se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer um colapso” (4°§) 
 c) “A solidariedade para existir de fato precisa sempre ser solidariedade a partir de baixo, dos 
últimos” (5°§) 
 d) “Eis, pois, o que é a ética.” (7°§) 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 32: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Pontuação  



Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 
LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 
soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 



quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 
para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 
Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
Sobre a utilização das reticências, no penúltimo parágrafo, e o contexto em que elas aparecem 
pode-se afirmar que: 
 a) sugerem que o vice-rei está decidido quanto à proposta do general visto que precisa manter 
seu privilégios. 
 b) evidenciam hesitação por parte do vice-rei, que se relembra dos benefícios obtidos com a 
proximidade alemã. 
 c) demonstram surpresa com a proposta do general, já que ambos foram amplamente 
beneficiados com a proximidade dos alemães. 
 d) ratificam a afinidade ideológica com o exército francês, de quem pretendem copiar os 
uniformes e as táticas de guerra. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 33: IBFC - Ag Seg Soc (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Pontuação  

Texto 
 

Cidadão 
(Zé Ramalho) 

Compositor: Lúcio Barbosa 
  



Tá vendo aquele edifício moço 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição, era quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
  
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz desconfiado 
"Tu tá aí admirado? 
Ou tá querendo roubar?" 
 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
 
Tá vendo aquele colégio moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento 
Fiz a massa, pus cimento 
Ajudei a rebocar 
 
Minha filha inocente 
Vem pra mim toda contente 
"Pai vou me matricular" 
Mas me diz um cidadão: 
"Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar" 
 
Essa dor doeu mais forte 
Porque que é que eu deixei o norte? 
Eu me pus a me dizer 
Lá a seca castigava 
Mas o pouco que eu plantava 
Tinha direito a comer 
 
Tá vendo aquela igreja moço? 
Onde o padre diz amém 
Pus o sino e o badalo 
Enchi minha mão de calo 
Lá eu trabalhei também 
 
Lá foi que valeu a pena 
Tem quermesse, tem novena 
E o padre me deixa entrar 
Foi lá que Cristo me disse 
"Rapaz deixe de tolice 
Não se deixe amedrontar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 



E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar" 

  
As aspas, na segunda estrofe, foram utilizadas para: 
 a)  dar ênfase ao que se diz. 
 b)  introduzir um discurso que não é do enunciador. 
 c)  indicar que os termos estão empregados em sentido figurado. 
 d)  marcar uma conotação irônica. 
  
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 34: IBFC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014  
Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Prazeres mútuos 
(Danuza Leão) 

  
É normal, quando você vê uma criança bonita, dizer “mas que linda”, “que olhos lindos”, ou coisas 
no gênero. Mas esses elogios, que fazemos tão naturalmente quando se trata de uma criança ou 
até de um cachorrinho, dificilmente fazemos a um adulto. Isso me ocorreu quando outro dia 
conheci, no meio de várias pessoas, uma moça que tinha cabelos lindos. Apesar da minha 
admiração, fiquei calada, mas percebi minha dificuldade, que aliás não é só minha, acho que é 
geral. Por que eu não conseguia elogiar seus cabelos? 
  
Fiquei remoendo meus pensamentos (e minha dificuldade), fiz um esforço (que não foi pequeno) 
e consegui dizer: “que cabelos lindos você tem”. Ela, que estava séria, abriu um grande sorriso, 
toda feliz, e sem dúvida passou a gostar um pouquinho de mim naquele minuto, mesmo que 
nunca mais nos vejamos. 
  
Fiquei pensando: é preciso se exercitar e dizer coisas boas às pessoas, homens e mulheres, 
quando elas existem. Não sei a quem faz mais bem, se a quem ouve ou a quem diz; mas por que, 
por que, essa dificuldade? Será falta de generosidade? Inveja? Inibição? Há quanto tempo 
ninguém diz que você está linda ou que tem olhos lindos, como ouvia quando criança? Nem 
mesmo quando um homem está paquerando uma mulher ele costuma fazer um elogio, só alguns, 
mais tarde, num momento de intimidade e quando é uma bobagem, como “você tem um pezinho 
lindo”. Mas sentar numa mesa para jantar pela primeira vez, só os dois, e dizer, com naturalidade, 
“que olhos lindos você tem”, é difícil de acontecer. 
  
Notar alguma coisa de errado é fácil; não se diz a ninguém que ele tem o nariz torto, mas, se for 
alguém que estiver em outra mesa, o comentário é espontâneo e inevitável. Podemos ouvir que a 
alça do sutiã está aparecendo ou que o rímel escorreu, mas há quanto tempo você não ouve de 
um homem que tem braços lindos? A não ser que você seja modelo ou miss - e aí é uma 
obrigação elogiar todas as partes do seu corpo-, os homens não elogiam mais as mulheres, aliás, 
ninguém elogia ninguém. 
  
E é tão bom receber um elogio; o da amiga que diz que você está um arraso já é ótimo, mas, de 
uma pessoa que você acabou de conhecer e que talvez não veja nunca mais, aquele elogio 
espontâneo e sincero, é das melhores coisas da vida. 
  
Fique atenta; quando chegar a um lugar e conhecer pessoas novas, alguma coisa de alguma 
delas vai chamar a sua atenção e sua tendência será, como sempre, ficar calada. Pois não fique. 



Faça um pequeno esforço e diga alguma coisa que você notou e gostou; o quanto a achou 
simpática, como parece tranquila, como seu anel é lindo, qualquer coisa. Todas as pessoas do 
mundo têm alguma coisa de bom e bonito, nem que seja a expressão do olhar, e ouvir isso, 
sobretudo de alguém que nunca se viu, é sempre muito bom. 
  
Existe gente que faz disso uma profissão, e passa a vida elogiando os outros, mas não é delas 
que estamos falando. Só vale se for de verdade, e se você começar a se exercitar nesse jogo e, 
com sinceridade, elogiar o que merece ser elogiado, irá espalhando alegrias e prazeres por onde 
passar, que fatalmente reverterão para você mesma, porque a vida costuma ser assim. 
  
Apesar de a vida ter me mostrado que nem sempre é assim, continuo acreditando no que aprendi 
na infância, e isso me faz muito bem. 
  

(disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0611200502.htm) 
  
O modo pelo qual as palavras se relacionam no texto é determinante para a construção de 
sentidos. Assim, no fragmento “Apesar da minha admiração, fiquei calada,”, é possível notar que 
a expressão “apesar da” assume valor: 
 a) explicativo 
 b) concessivo 
 c) conclusivo 
 d) consecutivo 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 35: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  
Texto I 

 
Notícia de Jornal 

                               (Fernando Sabino) 
 
Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos 
presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. 
 
Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto 
Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que 
acabou morrendo de fome. 
 
Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso 
(morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que 
morrem de fome. E o homem morreu de fome. 
 
O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. 
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. 
 
Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. 
Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um 
proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de 
passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem 
que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem 
olhar nenhum. Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre 
os homens, sem socorro e sem perdão. 
 
Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da 
minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
 



E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz 
o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do 
homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais 
puderam fazer senão esperar que morresse de fome. 
 
E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro,  Estado da Guanabara, um homem morreu de fome. 

 
(Disponível em http://www.fotolog.com.br/spokesman_/70276847/: Acesso em 10/09/14) 

  
No primeiro parágrafo da crônica, há uma espécie de resumo do fato narrado, que depois, ao 
longo dos demais, será ampliado, com a revelação de circunstâncias mais específicas sobre a 
morte do homem. Sendo assim, em linhas gerais, podemos inferir que, entre o primeiro parágrafo 
do texto e os demais, há uma relação que poderia ser sintetizada como: 
 a) Hipótese – Confirmação 
 b) Fato – Causa 
 c) Condição – Fato 
 d) Síntese – Conclusão 
 e) Consequência – Conclusão 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 36: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  
Texto III 

 
Corrida contra o ebola 

 
Já faz seis meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da 
comunidade internacional, mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o 
avanço da doença tenham sido eficazes. 
 
Ao contrário, quase metade das cerca de 4.000 contaminações registradas neste ano ocorreram 
nas últimas três semanas, e as mais de 2.000 mortes atestam a força da enfermidade. A escalada 
levou o diretor do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, Tom Frieden, a 
afirmar que a epidemia está fora de controle. 
 
O vírus encontrou ambiente propício para se propagar. De um lado, as condições sanitárias e 
econômicas dos países afetados são as piores possíveis. De outro, a Organização Mundial da 
Saúde foi incapaz de mobilizar com celeridade um contingente expressivo de profissionais para 
atuar nessas localidades afetadas. 
 
Verdade que uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas financeiros. Só 20% 
dos recursos da entidade vêm de contribuições compulsórias dos países-membros – o restante é 
formado por doações voluntárias. 
 
A crise econômica mundial se fez sentir também nessa área, e a organização perdeu quase US$ 
1 bilhão de seu orçamento bianual, hoje de quase US$ 4 bilhões. Para comparação, o CDC dos 
EUA contou, somente no ano de 2013, com cerca de US$ 6 bilhões. 
 
Os cortes obrigaram a OMS a fazer escolhas difíceis. A agência passou a dar mais ênfase à luta 
contra enfermidades globais crônicas, como doenças coronárias e diabetes. O departamento de 
respostas a epidemias e pandemias foi dissolvido e integrado a outros. Muitos profissionais 
experimentados deixaram seus cargos. 
 
Pesa contra o órgão da ONU, de todo modo, a demora para reconhecer a gravidade da situação. 
Seus esforços iniciais foram limitados e mal liderados. 



 
O surto agora atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo de Genebra, cidade 
suíça sede da OMS. Tornou-se crucial estabelecer um comando central na África Ocidental, com 
representantes dos países afetados. 
 
Espera-se também maior comprometimento das potências mundiais, sobretudo Estados Unidos, 
Inglaterra e França, que possuem antigos laços com Libéria, Serra Leoa e Guiné, 
respectivamente. 
 
A comunidade internacional tem diante de si um desafio enorme, mas é ainda maior a 
necessidade de agir com rapidez. Nessa batalha global contra o ebola, todo tempo perdido conta 
a favor da doença. 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/09/1512104- editorial-corrida-contra-o-ebola.shtml: Acesso em: 08/09/2014) 

  
Assinale a opção em que se indica, INCORRETAMENTE, o referente do termo em destaque. 
 a) “quase US$ 1 bilhão de seu orçamento bianual” (5º§) – organização 
 b) “A agência passou a dar mais ênfase” (6º§) – OMS 
 c) “Pesa contra o órgão da ONU”(7º§) – OMS 
 d) “Seus esforços iniciais foram limitados” (7º§) – gravidade da situação 
 e) “A comunidade tem diante de si” (10º§) – comunidade internacional 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 37: IBFC - Ag Seg Pen (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Emoções mapeadas 
 

Estudo mostra quais regiões do corpo são ‘ativadas’ por 
sentimentos como raiva e felicidade e conclui que sensações 

têm caráter universal 
 

(Monique Oliveira) 
 
Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir 
uma emoção? 
 
A sabedoria popular já sabe que emoções causam alterações físicas. Os cientistas também: a 
rigor, emoção é o estímulo que afeta o sistema límbico [região do cérebro que a processa] e é 
capaz de mudar o sistema periférico. 
  
Faltava saber exatamente onde essas mudanças físicas ocorrem, o que pode ajudar a melhor 
definir as emoções e entender os transtornos afetados por elas. 
  
No intuito de responder a essa questão, cientistas da Universidade de Aalto em parceria com a 
Universidade de Turku, ambas na Finlândia, pediram a 700 voluntários que indicassem quais 
áreas do corpo sofriam alterações quando sentiam uma determinada emoção. 
  
Para incitar cada estado emocional, foram usadas palavras, músicas e filmes. As alterações 
sentidas podiam ser de qualquer ordem - dor e calor, por exemplo. 
  
Com os dados, um software montou um único circuito para cada emoção - raiva, medo, desgosto, 
felicidade, tristeza e surpresa (chamadas de básicas) e ansiedade, amor, depressão, desprezo e 
orgulho (tidas como correlatas). 
  
“Tanto o computador como outras pessoas reconheceram as emoções descritas, o que denota o 
seu aspecto universal”, disse à Folha Riitta Hari, professora da Universidade Aalto e uma das 
autoras do estudo, publicado na revista da Academia de Ciências dos EUA, “PNAS”. 



 
Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva e felicidade, foram associadas com ativações e 
calor dos membros superiores. 
 
Já as emoções que indicam estado depressivo ou de tristeza foram relacionadas a menor 
atividade nos membros inferiores, como adormecimento das pernas e pés. 
 
Sensações no sistema digestório e ao redor da garganta foram relacionadas a desgosto. 
Felicidade foi a única emoção associada com calor e ativações no corpo inteiro. 
 
O estudo pode ajudar a identificar emoções nem sempre distinguíveis, como tristeza e desgosto. 
[...] 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/151651-emocoes-mapeadas.shtml. Acesso em: 11/02/2014) 

  
Em “Quem nunca usou essas expressões para traduzir uma emoção?“, o pronome em destaque 
cumpre papel coesivo no texto uma vez que: 
 a)  faz referência a uma ideia já apresentada. 
 b)  antecipa uma informação ainda não mencionada. 
 c)  estabelece uma comparação entre informações distintas. 
 d)  aponta para algo que está próximo ao enunciador. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 38: IBFC - Ag Seg Pen (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Emoções mapeadas 
 

Estudo mostra quais regiões do corpo são ‘ativadas’ por 
sentimentos como raiva e felicidade e conclui que sensações 

têm caráter universal 
 

(Monique Oliveira) 
 
Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir 
uma emoção? 
 
A sabedoria popular já sabe que emoções causam alterações físicas. Os cientistas também: a 
rigor, emoção é o estímulo que afeta o sistema límbico [região do cérebro que a processa] e é 
capaz de mudar o sistema periférico. 
  
Faltava saber exatamente onde essas mudanças físicas ocorrem, o que pode ajudar a melhor 
definir as emoções e entender os transtornos afetados por elas. 
  
No intuito de responder a essa questão, cientistas da Universidade de Aalto em parceria com a 
Universidade de Turku, ambas na Finlândia, pediram a 700 voluntários que indicassem quais 
áreas do corpo sofriam alterações quando sentiam uma determinada emoção. 
  
Para incitar cada estado emocional, foram usadas palavras, músicas e filmes. As alterações 
sentidas podiam ser de qualquer ordem - dor e calor, por exemplo. 
  
Com os dados, um software montou um único circuito para cada emoção - raiva, medo, desgosto, 
felicidade, tristeza e surpresa (chamadas de básicas) e ansiedade, amor, depressão, desprezo e 
orgulho (tidas como correlatas). 
  
“Tanto o computador como outras pessoas reconheceram as emoções descritas, o que denota o 
seu aspecto universal”, disse à Folha Riitta Hari, professora da Universidade Aalto e uma das 
autoras do estudo, publicado na revista da Academia de Ciências dos EUA, “PNAS”. 



 
Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva e felicidade, foram associadas com ativações e 
calor dos membros superiores. 
 
Já as emoções que indicam estado depressivo ou de tristeza foram relacionadas a menor 
atividade nos membros inferiores, como adormecimento das pernas e pés. 
 
Sensações no sistema digestório e ao redor da garganta foram relacionadas a desgosto. 
Felicidade foi a única emoção associada com calor e ativações no corpo inteiro. 
 
O estudo pode ajudar a identificar emoções nem sempre distinguíveis, como tristeza e desgosto. 
[...] 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/151651-emocoes-mapeadas.shtml. Acesso em: 11/02/2014) 

  
No segundo parágrafo, o fragmento “[região do cérebro que a processa]” corresponde a um 
comentário acessório no qual o pronome “a” resgata o seguinte termo: 
 a)  “afeta” 
 b)  “emoção” 
 c)  “sistema límbico” 
 d)  “região” 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 39: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 
LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 
soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 



chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 
para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 
Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 



*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
O trecho abaixo transcrito revela a insatisfação de LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, com o seu 
exército. Utilize-o para responder à questão. 
 
“O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. 
  
Comunicou isto ao general, que lhe respondeu: 
  
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar.” 
 
A oração “que lhe respondeu” tem sua correta classificação sintática indicada em: 
 a) Oração subordinada adjetiva explicativa 
 b) Oração coordenada sindética explicativa 
 c) Oração subordinada substantiva apositiva 
 d) Oração subordinada adjetiva restritiva 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 40: IBFC - Ag Seg Pen (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Semântica  

Emoções mapeadas 
 

Estudo mostra quais regiões do corpo são ‘ativadas’ por 
sentimentos como raiva e felicidade e conclui que sensações 

têm caráter universal 
 

(Monique Oliveira) 
 
Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir 
uma emoção? 
 
A sabedoria popular já sabe que emoções causam alterações físicas. Os cientistas também: a 
rigor, emoção é o estímulo que afeta o sistema límbico [região do cérebro que a processa] e é 
capaz de mudar o sistema periférico. 
  
Faltava saber exatamente onde essas mudanças físicas ocorrem, o que pode ajudar a melhor 
definir as emoções e entender os transtornos afetados por elas. 
  
No intuito de responder a essa questão, cientistas da Universidade de Aalto em parceria com a 
Universidade de Turku, ambas na Finlândia, pediram a 700 voluntários que indicassem quais 
áreas do corpo sofriam alterações quando sentiam uma determinada emoção. 
  
Para incitar cada estado emocional, foram usadas palavras, músicas e filmes. As alterações 
sentidas podiam ser de qualquer ordem - dor e calor, por exemplo. 
  
Com os dados, um software montou um único circuito para cada emoção - raiva, medo, desgosto, 
felicidade, tristeza e surpresa (chamadas de básicas) e ansiedade, amor, depressão, desprezo e 
orgulho (tidas como correlatas). 
  
“Tanto o computador como outras pessoas reconheceram as emoções descritas, o que denota o 
seu aspecto universal”, disse à Folha Riitta Hari, professora da Universidade Aalto e uma das 



autoras do estudo, publicado na revista da Academia de Ciências dos EUA, “PNAS”. 
 
Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva e felicidade, foram associadas com ativações e 
calor dos membros superiores. 
 
Já as emoções que indicam estado depressivo ou de tristeza foram relacionadas a menor 
atividade nos membros inferiores, como adormecimento das pernas e pés. 
 
Sensações no sistema digestório e ao redor da garganta foram relacionadas a desgosto. 
Felicidade foi a única emoção associada com calor e ativações no corpo inteiro. 
 
O estudo pode ajudar a identificar emoções nem sempre distinguíveis, como tristeza e desgosto. 
[...] 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/151651-emocoes-mapeadas.shtml. Acesso em: 11/02/2014) 

  
O uso do Presente do Indicativo em “A sabedoria popular já sabe que emoções causam 
alterações físicas.” é, semanticamente, melhor justificado por: 
 a)  expressar uma ação que era habitual no passado. 
 b)  fazer referência a um fato passado de modo mais dinâmico. 
 c)  apontar para uma ação que ocorre no momento em que se lê. 
 d)  expressar uma ação de caráter “atemporal”. 
  
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 41: IBFC - Ag Seg Pen (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Semântica  

Emoções mapeadas 
 

Estudo mostra quais regiões do corpo são ‘ativadas’ por 
sentimentos como raiva e felicidade e conclui que sensações 

têm caráter universal 
 

(Monique Oliveira) 
 
Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir 
uma emoção? 
 
A sabedoria popular já sabe que emoções causam alterações físicas. Os cientistas também: a 
rigor, emoção é o estímulo que afeta o sistema límbico [região do cérebro que a processa] e é 
capaz de mudar o sistema periférico. 
  
Faltava saber exatamente onde essas mudanças físicas ocorrem, o que pode ajudar a melhor 
definir as emoções e entender os transtornos afetados por elas. 
  
No intuito de responder a essa questão, cientistas da Universidade de Aalto em parceria com a 
Universidade de Turku, ambas na Finlândia, pediram a 700 voluntários que indicassem quais 
áreas do corpo sofriam alterações quando sentiam uma determinada emoção. 
  
Para incitar cada estado emocional, foram usadas palavras, músicas e filmes. As alterações 
sentidas podiam ser de qualquer ordem - dor e calor, por exemplo. 
  
Com os dados, um software montou um único circuito para cada emoção - raiva, medo, desgosto, 
felicidade, tristeza e surpresa (chamadas de básicas) e ansiedade, amor, depressão, desprezo e 
orgulho (tidas como correlatas). 
  
“Tanto o computador como outras pessoas reconheceram as emoções descritas, o que denota o 



seu aspecto universal”, disse à Folha Riitta Hari, professora da Universidade Aalto e uma das 
autoras do estudo, publicado na revista da Academia de Ciências dos EUA, “PNAS”. 
 
Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva e felicidade, foram associadas com ativações e 
calor dos membros superiores. 
 
Já as emoções que indicam estado depressivo ou de tristeza foram relacionadas a menor 
atividade nos membros inferiores, como adormecimento das pernas e pés. 
 
Sensações no sistema digestório e ao redor da garganta foram relacionadas a desgosto. 
Felicidade foi a única emoção associada com calor e ativações no corpo inteiro. 
 
O estudo pode ajudar a identificar emoções nem sempre distinguíveis, como tristeza e desgosto. 
[...] 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/151651-emocoes-mapeadas.shtml. Acesso em: 11/02/2014) 

  
O emprego do vocábulo “adormecimento”, no texto, aponta para um sentido que pode ser mais 
bem entendido como: 
 a)  dormência 
 b)  sonolência 
 c)  relaxamento 
 d)  contração 
  
  
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 42: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Denotação e Conotação  

Ética e moral: que significam? 
  

(Leonardo Boff) 
      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 
pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 
  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 
odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 



  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 
quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-
paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o outro 
para que nunca se sinta só  em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. 
  
Pertence também à humanidade essencial a capacidade  e a vontade de perdoar. Todos somos 
falíveis, podemos errar  involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como  
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.  Perdoar significa não deixar que o 
erro e o ódio tenham a  última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para  que possa 
refazer as relações boas. 
  
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o 
imperativo ético de tratá-lo  humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível. 
  
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu 
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que  todos possam se 
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa  individual de cada pessoa, é também a cidade, o 
estado e o  planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.  Vejamos agora o que é 
moral. 
 
2. O significado de moral 
 
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. 
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a  solidariedade e o 
perdão. Esse jeito diferente chamamos de  moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem 
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos  organizam a vida. Vamos dar 
um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 
ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 
cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 
  
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho “Ética é um 
conjunto...”.. 
 
A interpretação de Planeta Terra como “Casa Comum”, pretendida pelo autor, é possível por meio 
de uma ferramenta lingüística denominada: 
 a) Homonímia 
 b) Polissemia 
 c) Conotação 
 d) Denotação 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 



Questão 43: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Sinônimos e Antônimos  
Texto I 

 
Notícia de Jornal 

                               (Fernando Sabino) 
 
Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos 
presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. 
 
Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto 
Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que 
acabou morrendo de fome. 
 
Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso 
(morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que 
morrem de fome. E o homem morreu de fome. 
 
O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. 
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. 
 
Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. 
Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um 
proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de 
passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem 
que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem 
olhar nenhum. Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre 
os homens, sem socorro e sem perdão. 
 
Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da 
minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
 
E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz 
o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do 
homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais 
puderam fazer senão esperar que morresse de fome. 
 
E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro,  Estado da Guanabara, um homem morreu de fome. 

 
(Disponível em http://www.fotolog.com.br/spokesman_/70276847/: Acesso em 10/09/14) 

  
No fragmento “Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, (...)“ (6º §), 
o termo em destaque poderia ser substituído, mantendo a equivalência de sentido, por todas as 
palavras abaixo, com EXCEÇÃO de: 
 a) Foro 
 b) Jurisdição 
 c) Domínio 
 d) Atribuição 
 e) Representação 
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Corrida contra o ebola 

 
Já faz seis meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da 
comunidade internacional, mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o 
avanço da doença tenham sido eficazes. 
 
Ao contrário, quase metade das cerca de 4.000 contaminações registradas neste ano ocorreram 
nas últimas três semanas, e as mais de 2.000 mortes atestam a força da enfermidade. A escalada 
levou o diretor do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, Tom Frieden, a 
afirmar que a epidemia está fora de controle. 
 
O vírus encontrou ambiente propício para se propagar. De um lado, as condições sanitárias e 
econômicas dos países afetados são as piores possíveis. De outro, a Organização Mundial da 
Saúde foi incapaz de mobilizar com celeridade um contingente expressivo de profissionais para 
atuar nessas localidades afetadas. 
 
Verdade que uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas financeiros. Só 20% 
dos recursos da entidade vêm de contribuições compulsórias dos países-membros – o restante é 
formado por doações voluntárias. 
 
A crise econômica mundial se fez sentir também nessa área, e a organização perdeu quase US$ 
1 bilhão de seu orçamento bianual, hoje de quase US$ 4 bilhões. Para comparação, o CDC dos 
EUA contou, somente no ano de 2013, com cerca de US$ 6 bilhões. 
 
Os cortes obrigaram a OMS a fazer escolhas difíceis. A agência passou a dar mais ênfase à luta 
contra enfermidades globais crônicas, como doenças coronárias e diabetes. O departamento de 
respostas a epidemias e pandemias foi dissolvido e integrado a outros. Muitos profissionais 
experimentados deixaram seus cargos. 
 
Pesa contra o órgão da ONU, de todo modo, a demora para reconhecer a gravidade da situação. 
Seus esforços iniciais foram limitados e mal liderados. 
 
O surto agora atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo de Genebra, cidade 
suíça sede da OMS. Tornou-se crucial estabelecer um comando central na África Ocidental, com 
representantes dos países afetados. 
 
Espera-se também maior comprometimento das potências mundiais, sobretudo Estados Unidos, 
Inglaterra e França, que possuem antigos laços com Libéria, Serra Leoa e Guiné, 
respectivamente. 
 
A comunidade internacional tem diante de si um desafio enorme, mas é ainda maior a 
necessidade de agir com rapidez. Nessa batalha global contra o ebola, todo tempo perdido conta 
a favor da doença. 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/09/1512104- editorial-corrida-contra-o-ebola.shtml: Acesso em: 08/09/2014) 

  
O vocábulo destacado em “a Organização Mundial da Saúde foi incapaz de mobilizar com 
celeridade um contingente expressivo de profissionais” (3°§) tem como sinônimo: 
 a) rapidez 
 b) generosidade 
 c) inteligência 
 d) responsabilidade 
 e) cautela 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
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Assunto: Sinônimos e Antônimos  
Ética e moral: que significam? 

  
(Leonardo Boff) 

      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 
pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 
  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 
odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 
  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 
quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-
paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o outro 
para que nunca se sinta só  em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. 
  
Pertence também à humanidade essencial a capacidade  e a vontade de perdoar. Todos somos 
falíveis, podemos errar  involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como  
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.  Perdoar significa não deixar que o 
erro e o ódio tenham a  última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para  que possa 
refazer as relações boas. 
  
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o 
imperativo ético de tratá-lo  humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível. 
  
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu 
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que  todos possam se 
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa  individual de cada pessoa, é também a cidade, o 
estado e o  planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.  Vejamos agora o que é 
moral. 
 
2. O significado de moral 
 



A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. 
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a  solidariedade e o 
perdão. Esse jeito diferente chamamos de  moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem 
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos  organizam a vida. Vamos dar 
um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 
ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 
cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 
  
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho “Ética é um 
conjunto...”.. 
 
É possível inferir o sentido do vocábulo destacado em “Faz-se mister uma ética comum” (9°§). 
Desse modo, assinale a opção que apresenta um antônimo para ele. 
 a) Necessário 
 b) Consolidável 
 c) Incoerente 
 d) Dispensável 
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Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 
LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 
soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 



Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 
para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 
Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 



Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
O vocábulo “peremptoriamente”, no penúltimo parágrafo, poderia ser substituído, sem prejuízo do 
sentido, por: 
 a) Instintivamente 
 b) Grosseiramente 
 c) Definitivamente 
 d) Bravamente 
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Ética e moral: que significam? 
  

(Leonardo Boff) 
      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 
pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 
  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 
odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 
  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 
quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-



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



um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 
ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 
cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 
  
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho “Ética é um 
conjunto...”. 
 
Considerando o contexto, ao fazer uso do hífen na grafia do vocábulo destacado em “A 
solidariedade se manifesta então como com-paixão” (5°§), o autor pretendeu destacar o sentido 
que é apreendido pelo prefixo. Tal valor está mais bem explicitado pela noção de: 
 a) meio 
 b) causa 
 c) companhia 
 d) instrumento 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 49: IBFC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014  
Assunto: Linguagem  

Prazeres mútuos 
(Danuza Leão) 

  
É normal, quando você vê uma criança bonita, dizer “mas que linda”, “que olhos lindos”, ou coisas 
no gênero. Mas esses elogios, que fazemos tão naturalmente quando se trata de uma criança ou 
até de um cachorrinho, dificilmente fazemos a um adulto. Isso me ocorreu quando outro dia 
conheci, no meio de várias pessoas, uma moça que tinha cabelos lindos. Apesar da minha 
admiração, fiquei calada, mas percebi minha dificuldade, que aliás não é só minha, acho que é 
geral. Por que eu não conseguia elogiar seus cabelos? 
  
Fiquei remoendo meus pensamentos (e minha dificuldade), fiz um esforço (que não foi pequeno) 
e consegui dizer: “que cabelos lindos você tem”. Ela, que estava séria, abriu um grande sorriso, 
toda feliz, e sem dúvida passou a gostar um pouquinho de mim naquele minuto, mesmo que 
nunca mais nos vejamos. 
  
Fiquei pensando: é preciso se exercitar e dizer coisas boas às pessoas, homens e mulheres, 
quando elas existem. Não sei a quem faz mais bem, se a quem ouve ou a quem diz; mas por que, 
por que, essa dificuldade? Será falta de generosidade? Inveja? Inibição? Há quanto tempo 
ninguém diz que você está linda ou que tem olhos lindos, como ouvia quando criança? Nem 
mesmo quando um homem está paquerando uma mulher ele costuma fazer um elogio, só alguns, 
mais tarde, num momento de intimidade e quando é uma bobagem, como “você tem um pezinho 
lindo”. Mas sentar numa mesa para jantar pela primeira vez, só os dois, e dizer, com naturalidade, 
“que olhos lindos você tem”, é difícil de acontecer. 
  
Notar alguma coisa de errado é fácil; não se diz a ninguém que ele tem o nariz torto, mas, se for 
alguém que estiver em outra mesa, o comentário é espontâneo e inevitável. Podemos ouvir que a 
alça do sutiã está aparecendo ou que o rímel escorreu, mas há quanto tempo você não ouve de 



um homem que tem braços lindos? A não ser que você seja modelo ou miss - e aí é uma 
obrigação elogiar todas as partes do seu corpo-, os homens não elogiam mais as mulheres, aliás, 
ninguém elogia ninguém. 
  
E é tão bom receber um elogio; o da amiga que diz que você está um arraso já é ótimo, mas, de 
uma pessoa que você acabou de conhecer e que talvez não veja nunca mais, aquele elogio 
espontâneo e sincero, é das melhores coisas da vida. 
  
Fique atenta; quando chegar a um lugar e conhecer pessoas novas, alguma coisa de alguma 
delas vai chamar a sua atenção e sua tendência será, como sempre, ficar calada. Pois não fique. 
Faça um pequeno esforço e diga alguma coisa que você notou e gostou; o quanto a achou 
simpática, como parece tranquila, como seu anel é lindo, qualquer coisa. Todas as pessoas do 
mundo têm alguma coisa de bom e bonito, nem que seja a expressão do olhar, e ouvir isso, 
sobretudo de alguém que nunca se viu, é sempre muito bom. 
  
Existe gente que faz disso uma profissão, e passa a vida elogiando os outros, mas não é delas 
que estamos falando. Só vale se for de verdade, e se você começar a se exercitar nesse jogo e, 
com sinceridade, elogiar o que merece ser elogiado, irá espalhando alegrias e prazeres por onde 
passar, que fatalmente reverterão para você mesma, porque a vida costuma ser assim. 
  
Apesar de a vida ter me mostrado que nem sempre é assim, continuo acreditando no que aprendi 
na infância, e isso me faz muito bem. 
  

(disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0611200502.htm) 
  
A linguagem cumpre funções que dependem da intenção do emissor e da relação que se 
pretende estabelecer com o receptor, dentre outros aspectos. No trecho “Faça um pequeno 
esforço e diga alguma coisa que você notou e gostou;”, percebe-se a seguinte função da 
linguagem: 
 a) emotiva, marcada pelo sentimento do emissor. 
 b) conativa, voltada para o interlocutor. 
 c) referencial, destacando-se o objetivo da autora. 
 d) metalinguística, priorizando-se o próprio código. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 50: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Linguagem  
 
Texto I 

 
Notícia de Jornal 

                               (Fernando Sabino) 
 
Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos 
presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. 
 
Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto 
Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que 
acabou morrendo de fome. 
 
Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso 
(morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que 
morrem de fome. E o homem morreu de fome. 
 
O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. 
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. 



 
Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. 
Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um 
proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de 
passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem 
que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem 
olhar nenhum. Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre 
os homens, sem socorro e sem perdão. 
 
Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da 
minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
 
E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz 
o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do 
homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais 
puderam fazer senão esperar que morresse de fome. 
 
E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro,  Estado da Guanabara, um homem morreu de fome. 

 
(Disponível em http://www.fotolog.com.br/spokesman_/70276847/: Acesso em 10/09/14) 

  
  
Texto II 
 
O Bicho 
     (Manuel Bandeira) 
 
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
(Disponível em: http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/bicho.htm, acesso em 10/09/2014) 

  
Tanto na crônica (Texto I) quanto no poema (Texto II) os enunciadores não se limitam a 
apresentar o fato; eles também buscam causar comoção em seus leitores. A função de linguagem 
que melhor retrata esse objetivo e os trechos que podem representar esse aspecto são, 
respectivamente: 
 a) Função metalinguística; “Morreu de Fome” (texto I) e “ Meu Deus” (texto II). 
 b) Função fática; “Leio no jornal” (texto I ) e “Vi ontem um bicho” (texto II). 
 c) Função poética; “Leio no jornal” (texto I ) e “Vi ontem um bicho” (texto II). 
 d) Função conativa, “Morreu de Fome” (texto I) e “ Meu Deus” (texto II). 
 e) Função referencial; “Um homem de cor branca” (texto I); Na imundície do pátio”” (texto II) 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 51: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  



Assunto: Linguagem  
Texto III 

 
Corrida contra o ebola 

 
Já faz seis meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da 
comunidade internacional, mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o 
avanço da doença tenham sido eficazes. 
 
Ao contrário, quase metade das cerca de 4.000 contaminações registradas neste ano ocorreram 
nas últimas três semanas, e as mais de 2.000 mortes atestam a força da enfermidade. A escalada 
levou o diretor do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, Tom Frieden, a 
afirmar que a epidemia está fora de controle. 
 
O vírus encontrou ambiente propício para se propagar. De um lado, as condições sanitárias e 
econômicas dos países afetados são as piores possíveis. De outro, a Organização Mundial da 
Saúde foi incapaz de mobilizar com celeridade um contingente expressivo de profissionais para 
atuar nessas localidades afetadas. 
 
Verdade que uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas financeiros. Só 20% 
dos recursos da entidade vêm de contribuições compulsórias dos países-membros – o restante é 
formado por doações voluntárias. 
 
A crise econômica mundial se fez sentir também nessa área, e a organização perdeu quase US$ 
1 bilhão de seu orçamento bianual, hoje de quase US$ 4 bilhões. Para comparação, o CDC dos 
EUA contou, somente no ano de 2013, com cerca de US$ 6 bilhões. 
 
Os cortes obrigaram a OMS a fazer escolhas difíceis. A agência passou a dar mais ênfase à luta 
contra enfermidades globais crônicas, como doenças coronárias e diabetes. O departamento de 
respostas a epidemias e pandemias foi dissolvido e integrado a outros. Muitos profissionais 
experimentados deixaram seus cargos. 
 
Pesa contra o órgão da ONU, de todo modo, a demora para reconhecer a gravidade da situação. 
Seus esforços iniciais foram limitados e mal liderados. 
 
O surto agora atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo de Genebra, cidade 
suíça sede da OMS. Tornou-se crucial estabelecer um comando central na África Ocidental, com 
representantes dos países afetados. 
 
Espera-se também maior comprometimento das potências mundiais, sobretudo Estados Unidos, 
Inglaterra e França, que possuem antigos laços com Libéria, Serra Leoa e Guiné, 
respectivamente. 
 
A comunidade internacional tem diante de si um desafio enorme, mas é ainda maior a 
necessidade de agir com rapidez. Nessa batalha global contra o ebola, todo tempo perdido conta 
a favor da doença. 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/09/1512104- editorial-corrida-contra-o-ebola.shtml: Acesso em: 08/09/2014) 

  
A função da linguagem predominante no texto “Corrida contra o ebola” é a: 
 a) metalinguística 
 b) emotiva 
 c) fática 
 d) referencial 
 e) apelativa 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 



Questão 52: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Linguagem  

Ética e moral: que significam? 
  

(Leonardo Boff) 
      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 
pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 
  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 
odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 
  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 
quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-
paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o outro 
para que nunca se sinta só  em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. 
  
Pertence também à humanidade essencial a capacidade  e a vontade de perdoar. Todos somos 
falíveis, podemos errar  involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como  
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.  Perdoar significa não deixar que o 
erro e o ódio tenham a  última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para  que possa 
refazer as relações boas. 
  
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o 
imperativo ético de tratá-lo  humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível. 
  
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu 
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que  todos possam se 
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa  individual de cada pessoa, é também a cidade, o 
estado e o  planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.  Vejamos agora o que é 
moral. 
 
2. O significado de moral 



 
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. 
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a  solidariedade e o 
perdão. Esse jeito diferente chamamos de  moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem 
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos  organizam a vida. Vamos dar 
um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 
ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 
cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 
  
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho “Ética é um 
conjunto...”. 
 
Para validar seu argumento no segundo parágrafo do texto, o autor faz uso de todos os 
mecanismos listados abaixo, EXCETO: 
 a) Reescritura de um enunciado. 
 b) Referência a um discurso já consagrado. 
 c) O emprego de um experiência pessoal. 
 d) Perguntas retóricas, voltadas para a reflexão do leitor. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 53: IBFC - TJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/2014  
Assunto: Figuras de Linguagem  
Texto 
  

Gente-casa 
  
Existe gente-casa e gente-apartamento. Não tem nada a ver com tamanho: há pessoas pequenas 
que você sabe, só de olhar, que dentro têm dois pisos e escadaria, e pessoas grandes com um 
interior apertado, sala e quitinete. Também não tem nada a ver com caráter. Gente-casa não é 
necessariamente melhor do que gente-apartamento. A casa que alguns têm por dentro pode estar 
abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um bordel. Já uma 
pessoa-apartamento pode ter um interior simples mas bem ajeitado e agradável. É muito melhor 
conviver com um dois quartos, sala, cozinha e dependências do que com um labirinto. 
  
Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões. Com sótão e porão e tudo que eles 
comportam, inclusive baús antigos, fantasmas e alguns ratos. É fascinante quando alguém que 
você não imaginava ser mais do que um apartamento com, vá lá, uma suíte, de repente se revela 
um sobrado com pátio interno, adega e solário. É sempre arriscado prejulgar: você pode começar 
um relacionamento com alguém pensando que é um quarto-e-sala conjugado e se descobrir 
perdido em corredores escuros, e quando abre a porta, dá no quarto de uma tia louca. Pensando 
bem, todo mundo tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão. Ninguém 
é simples. Tudo, afinal, é só a ponta de um iceberg (salvo ponta de iceberg, que pode ser outra 
coisa) e muitas vezes quem aparenta ser apenas uma cobertura funcional com qrt. sal. lavab. e 
coz. só está escondendo suas masmorras. 

  



(VERÍSSIMO, Luis Fernando.O Melhor das Comédias da Vida Privada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004) 
  
Para construir seu texto, o autor fez uso recorrente de uma importante figura de linguagem. Trata-
se da: 
 a) metáfora. 
 b) comparação. 
 c) personificação. 
 d) metonímia. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 54: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Figuras de Linguagem  
Texto I 

 
Notícia de Jornal 

                               (Fernando Sabino) 
 
Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos 
presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. 
 
Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto 
Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que 
acabou morrendo de fome. 
 
Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso 
(morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que 
morrem de fome. E o homem morreu de fome. 
 
O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. 
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. 
 
Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. 
Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um 
proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de 
passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem 
que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem 
olhar nenhum. Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre 
os homens, sem socorro e sem perdão. 
 
Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da 
minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
 
E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz 
o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do 
homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais 
puderam fazer senão esperar que morresse de fome. 
 
E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro,  Estado da Guanabara, um homem morreu de fome. 

 
(Disponível em http://www.fotolog.com.br/spokesman_/70276847/: Acesso em 10/09/14) 

  
Em “Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens.” (7º§), pode-se 
reconhecer a seguinte figura de linguagem: 
 a) Metonímia 



 b) Paradoxo 
 c) Antítese 
 d) Ironia 
 e) Eufemismo 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 55: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Figuras de Linguagem  

Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 
LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 
soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 



substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 
para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 
Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
Entender um texto não significa apenas saber ler o que está escrito; é preciso perceber as 
sutilezas daquilo que pode estar apenas sugerido. Sendo assim, evidencia-se, por parte do 
narrador, ao longo do texto, e em especial no trecho abaixo, uma postura: 
 
“O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá 
foi para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. ” 
(11°§) 
 a) irônica 
 b) desleixada 
 c) elogiosa 
 d) pessimista 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 



Questão 56: IBFC - Ag Seg Soc (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Figuras de Linguagem  

Texto 
 

Cidadão 
(Zé Ramalho) 

Compositor: Lúcio Barbosa 
  

Tá vendo aquele edifício moço 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição, era quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
  
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz desconfiado 
"Tu tá aí admirado? 
Ou tá querendo roubar?" 
 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
 
Tá vendo aquele colégio moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento 
Fiz a massa, pus cimento 
Ajudei a rebocar 
 
Minha filha inocente 
Vem pra mim toda contente 
"Pai vou me matricular" 
Mas me diz um cidadão: 
"Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar" 
 
Essa dor doeu mais forte 
Porque que é que eu deixei o norte? 
Eu me pus a me dizer 
Lá a seca castigava 
Mas o pouco que eu plantava 
Tinha direito a comer 
 
Tá vendo aquela igreja moço? 
Onde o padre diz amém 
Pus o sino e o badalo 
Enchi minha mão de calo 
Lá eu trabalhei também 
 
Lá foi que valeu a pena 
Tem quermesse, tem novena 



E o padre me deixa entrar 
Foi lá que Cristo me disse 
"Rapaz deixe de tolice 
Não se deixe amedrontar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar" 

  
No verso “Essa dor doeu mais forte”, pode-se perceber a presença de uma figura de linguagem 
denominada: 
 a)  ironia 
 b)  pleonasmo 
 c)  comparação 
 d)  metonímia 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 57: IBFC - Ag Seg Pen (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Variações linguísticas (forma e informal)  

Emoções mapeadas 
 

Estudo mostra quais regiões do corpo são ‘ativadas’ por 
sentimentos como raiva e felicidade e conclui que sensações 

têm caráter universal 
 

(Monique Oliveira) 
 
Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir 
uma emoção? 
 
A sabedoria popular já sabe que emoções causam alterações físicas. Os cientistas também: a 
rigor, emoção é o estímulo que afeta o sistema límbico [região do cérebro que a processa] e é 
capaz de mudar o sistema periférico. 
  
Faltava saber exatamente onde essas mudanças físicas ocorrem, o que pode ajudar a melhor 
definir as emoções e entender os transtornos afetados por elas. 
  
No intuito de responder a essa questão, cientistas da Universidade de Aalto em parceria com a 
Universidade de Turku, ambas na Finlândia, pediram a 700 voluntários que indicassem quais 
áreas do corpo sofriam alterações quando sentiam uma determinada emoção. 
  
Para incitar cada estado emocional, foram usadas palavras, músicas e filmes. As alterações 
sentidas podiam ser de qualquer ordem - dor e calor, por exemplo. 
  
Com os dados, um software montou um único circuito para cada emoção - raiva, medo, desgosto, 
felicidade, tristeza e surpresa (chamadas de básicas) e ansiedade, amor, depressão, desprezo e 
orgulho (tidas como correlatas). 
  
“Tanto o computador como outras pessoas reconheceram as emoções descritas, o que denota o 



seu aspecto universal”, disse à Folha Riitta Hari, professora da Universidade Aalto e uma das 
autoras do estudo, publicado na revista da Academia de Ciências dos EUA, “PNAS”. 
 
Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva e felicidade, foram associadas com ativações e 
calor dos membros superiores. 
 
Já as emoções que indicam estado depressivo ou de tristeza foram relacionadas a menor 
atividade nos membros inferiores, como adormecimento das pernas e pés. 
 
Sensações no sistema digestório e ao redor da garganta foram relacionadas a desgosto. 
Felicidade foi a única emoção associada com calor e ativações no corpo inteiro. 
 
O estudo pode ajudar a identificar emoções nem sempre distinguíveis, como tristeza e desgosto. 
[...] 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/151651-emocoes-mapeadas.shtml. Acesso em: 11/02/2014) 

  
Em relação ao predomínio da modalidade de uso da Língua empregada no texto, é correto 
afirmar que: 
 a)  se trata de um registro informal voltado para um público leitor bem amplo. 
 b)  corresponde a um registro formal com a presença, inclusive de termos técnicos. 
 c)  corresponde a um registro coloquial com o uso de termos técnicos que dificultam a 
compreensão. 
 d)  se trata de um registro informal marcado por inúmeros marcadores de oralidade. 
  
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 58: IBFC - Ag Seg Soc (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Variações linguísticas (forma e informal)  

Texto 
 

Cidadão 
(Zé Ramalho) 

Compositor: Lúcio Barbosa 
  

Tá vendo aquele edifício moço 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição, era quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
  
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz desconfiado 
"Tu tá aí admirado? 
Ou tá querendo roubar?" 
 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
 
Tá vendo aquele colégio moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento 



Fiz a massa, pus cimento 
Ajudei a rebocar 
 
Minha filha inocente 
Vem pra mim toda contente 
"Pai vou me matricular" 
Mas me diz um cidadão: 
"Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar" 
 
Essa dor doeu mais forte 
Porque que é que eu deixei o norte? 
Eu me pus a me dizer 
Lá a seca castigava 
Mas o pouco que eu plantava 
Tinha direito a comer 
 
Tá vendo aquela igreja moço? 
Onde o padre diz amém 
Pus o sino e o badalo 
Enchi minha mão de calo 
Lá eu trabalhei também 
 
Lá foi que valeu a pena 
Tem quermesse, tem novena 
E o padre me deixa entrar 
Foi lá que Cristo me disse 
"Rapaz deixe de tolice 
Não se deixe amedrontar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar" 

  
O desvio de concordância, presente na primeira estrofe do texto, revela: 
 a)  o descuido do autor no trato da Língua. 
 b)  a representação do discurso do possível leitor. 
 c)  um exemplo de formalidade. 
 d)  uma variante social do uso da Língua. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 59: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Tipos de discurso (Direto, Indireto e Indireto Livre)  
Texto I 

 
Notícia de Jornal 

                               (Fernando Sabino) 
 



Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos 
presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. 
 
Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto 
Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que 
acabou morrendo de fome. 
 
Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso 
(morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que 
morrem de fome. E o homem morreu de fome. 
 
O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. 
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. 
 
Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. 
Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um 
proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de 
passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem 
que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem 
olhar nenhum. Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre 
os homens, sem socorro e sem perdão. 
 
Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da 
minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
 
E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz 
o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do 
homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais 
puderam fazer senão esperar que morresse de fome. 
 
E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro,  Estado da Guanabara, um homem morreu de fome. 

 
(Disponível em http://www.fotolog.com.br/spokesman_/70276847/: Acesso em 10/09/14) 

  
Em um texto narrativo, as falas dos personagens podem figurar em destaque, marcadas por uma 
pontuação adequada, ou ser parafraseadas pelo narrador. Há também casos nos quais não é 
possível delimitar as falas de narrador e personagem. Com base nessas informações, assinale a 
alternativa que apresenta a correta classificação do tipo de discurso utilizado no trecho a seguir: 
 
“Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na 
rua. Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, 
um proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem.” (5º§) 
 a) Discurso direto livre 
 b) Discurso direto 
 c) Discurso indireto livre 
 d) Discurso indireto 
 e) Discurso direto e indireto 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 60: IBFC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Prazeres mútuos 
(Danuza Leão) 

  



É normal, quando você vê uma criança bonita, dizer “mas que linda”, “que olhos lindos”, ou coisas 
no gênero. Mas esses elogios, que fazemos tão naturalmente quando se trata de uma criança ou 
até de um cachorrinho, dificilmente fazemos a um adulto. Isso me ocorreu quando outro dia 
conheci, no meio de várias pessoas, uma moça que tinha cabelos lindos. Apesar da minha 
admiração, fiquei calada, mas percebi minha dificuldade, que aliás não é só minha, acho que é 
geral. Por que eu não conseguia elogiar seus cabelos? 
  
Fiquei remoendo meus pensamentos (e minha dificuldade), fiz um esforço (que não foi pequeno) 
e consegui dizer: “que cabelos lindos você tem”. Ela, que estava séria, abriu um grande sorriso, 
toda feliz, e sem dúvida passou a gostar um pouquinho de mim naquele minuto, mesmo que 
nunca mais nos vejamos. 
  
Fiquei pensando: é preciso se exercitar e dizer coisas boas às pessoas, homens e mulheres, 
quando elas existem. Não sei a quem faz mais bem, se a quem ouve ou a quem diz; mas por que, 
por que, essa dificuldade? Será falta de generosidade? Inveja? Inibição? Há quanto tempo 
ninguém diz que você está linda ou que tem olhos lindos, como ouvia quando criança? Nem 
mesmo quando um homem está paquerando uma mulher ele costuma fazer um elogio, só alguns, 
mais tarde, num momento de intimidade e quando é uma bobagem, como “você tem um pezinho 
lindo”. Mas sentar numa mesa para jantar pela primeira vez, só os dois, e dizer, com naturalidade, 
“que olhos lindos você tem”, é difícil de acontecer. 
  
Notar alguma coisa de errado é fácil; não se diz a ninguém que ele tem o nariz torto, mas, se for 
alguém que estiver em outra mesa, o comentário é espontâneo e inevitável. Podemos ouvir que a 
alça do sutiã está aparecendo ou que o rímel escorreu, mas há quanto tempo você não ouve de 
um homem que tem braços lindos? A não ser que você seja modelo ou miss - e aí é uma 
obrigação elogiar todas as partes do seu corpo-, os homens não elogiam mais as mulheres, aliás, 
ninguém elogia ninguém. 
  
E é tão bom receber um elogio; o da amiga que diz que você está um arraso já é ótimo, mas, de 
uma pessoa que você acabou de conhecer e que talvez não veja nunca mais, aquele elogio 
espontâneo e sincero, é das melhores coisas da vida. 
  
Fique atenta; quando chegar a um lugar e conhecer pessoas novas, alguma coisa de alguma 
delas vai chamar a sua atenção e sua tendência será, como sempre, ficar calada. Pois não fique. 
Faça um pequeno esforço e diga alguma coisa que você notou e gostou; o quanto a achou 
simpática, como parece tranquila, como seu anel é lindo, qualquer coisa. Todas as pessoas do 
mundo têm alguma coisa de bom e bonito, nem que seja a expressão do olhar, e ouvir isso, 
sobretudo de alguém que nunca se viu, é sempre muito bom. 
  
Existe gente que faz disso uma profissão, e passa a vida elogiando os outros, mas não é delas 
que estamos falando. Só vale se for de verdade, e se você começar a se exercitar nesse jogo e, 
com sinceridade, elogiar o que merece ser elogiado, irá espalhando alegrias e prazeres por onde 
passar, que fatalmente reverterão para você mesma, porque a vida costuma ser assim. 
  
Apesar de a vida ter me mostrado que nem sempre é assim, continuo acreditando no que aprendi 
na infância, e isso me faz muito bem. 
  

(disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0611200502.htm) 
  
O texto é uma crônica em que a autora defende seu posicionamento em relação a um tema. Pode 
ser entendida como sua tese a seguinte ideia: 
 a) É preciso fazer elogios com mais frequência. 
 b) As pessoas conseguem elogiar as crianças, mas não os adultos. 
 c) É mais fácil perceber o que há de errado do que o que há de bom. 
 d) A necessidade de conhecer pessoas novas e elogiá-las. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 



Questão 61: IBFC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Prazeres mútuos 
(Danuza Leão) 

  
É normal, quando você vê uma criança bonita, dizer “mas que linda”, “que olhos lindos”, ou coisas 
no gênero. Mas esses elogios, que fazemos tão naturalmente quando se trata de uma criança ou 
até de um cachorrinho, dificilmente fazemos a um adulto. Isso me ocorreu quando outro dia 
conheci, no meio de várias pessoas, uma moça que tinha cabelos lindos. Apesar da minha 
admiração, fiquei calada, mas percebi minha dificuldade, que aliás não é só minha, acho que é 
geral. Por que eu não conseguia elogiar seus cabelos? 
  
Fiquei remoendo meus pensamentos (e minha dificuldade), fiz um esforço (que não foi pequeno) 
e consegui dizer: “que cabelos lindos você tem”. Ela, que estava séria, abriu um grande sorriso, 
toda feliz, e sem dúvida passou a gostar um pouquinho de mim naquele minuto, mesmo que 
nunca mais nos vejamos. 
  
Fiquei pensando: é preciso se exercitar e dizer coisas boas às pessoas, homens e mulheres, 
quando elas existem. Não sei a quem faz mais bem, se a quem ouve ou a quem diz; mas por que, 
por que, essa dificuldade? Será falta de generosidade? Inveja? Inibição? Há quanto tempo 
ninguém diz que você está linda ou que tem olhos lindos, como ouvia quando criança? Nem 
mesmo quando um homem está paquerando uma mulher ele costuma fazer um elogio, só alguns, 
mais tarde, num momento de intimidade e quando é uma bobagem, como “você tem um pezinho 
lindo”. Mas sentar numa mesa para jantar pela primeira vez, só os dois, e dizer, com naturalidade, 
“que olhos lindos você tem”, é difícil de acontecer. 
  
Notar alguma coisa de errado é fácil; não se diz a ninguém que ele tem o nariz torto, mas, se for 
alguém que estiver em outra mesa, o comentário é espontâneo e inevitável. Podemos ouvir que a 
alça do sutiã está aparecendo ou que o rímel escorreu, mas há quanto tempo você não ouve de 
um homem que tem braços lindos? A não ser que você seja modelo ou miss - e aí é uma 
obrigação elogiar todas as partes do seu corpo-, os homens não elogiam mais as mulheres, aliás, 
ninguém elogia ninguém. 
  
E é tão bom receber um elogio; o da amiga que diz que você está um arraso já é ótimo, mas, de 
uma pessoa que você acabou de conhecer e que talvez não veja nunca mais, aquele elogio 
espontâneo e sincero, é das melhores coisas da vida. 
  
Fique atenta; quando chegar a um lugar e conhecer pessoas novas, alguma coisa de alguma 
delas vai chamar a sua atenção e sua tendência será, como sempre, ficar calada. Pois não fique. 
Faça um pequeno esforço e diga alguma coisa que você notou e gostou; o quanto a achou 
simpática, como parece tranquila, como seu anel é lindo, qualquer coisa. Todas as pessoas do 
mundo têm alguma coisa de bom e bonito, nem que seja a expressão do olhar, e ouvir isso, 
sobretudo de alguém que nunca se viu, é sempre muito bom. 
  
Existe gente que faz disso uma profissão, e passa a vida elogiando os outros, mas não é delas 
que estamos falando. Só vale se for de verdade, e se você começar a se exercitar nesse jogo e, 
com sinceridade, elogiar o que merece ser elogiado, irá espalhando alegrias e prazeres por onde 
passar, que fatalmente reverterão para você mesma, porque a vida costuma ser assim. 
  
Apesar de a vida ter me mostrado que nem sempre é assim, continuo acreditando no que aprendi 
na infância, e isso me faz muito bem. 
  

(disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0611200502.htm) 
  
Sobre os comentários entre parênteses, no segundo parágrafo, só não é possível afirmar o 
seguinte: 



 a) Apresentam informações acessórias. 
 b) Reforçam o tom informal do texto. 
 c) São marcados pela subjetividade. 
 d) São essenciais à coerência do texto. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 62: IBFC - TJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto 
  

Gente-casa 
  
Existe gente-casa e gente-apartamento. Não tem nada a ver com tamanho: há pessoas pequenas 
que você sabe, só de olhar, que dentro têm dois pisos e escadaria, e pessoas grandes com um 
interior apertado, sala e quitinete. Também não tem nada a ver com caráter. Gente-casa não é 
necessariamente melhor do que gente-apartamento. A casa que alguns têm por dentro pode estar 
abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um bordel. Já uma 
pessoa-apartamento pode ter um interior simples mas bem ajeitado e agradável. É muito melhor 
conviver com um dois quartos, sala, cozinha e dependências do que com um labirinto. 
  
Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões. Com sótão e porão e tudo que eles 
comportam, inclusive baús antigos, fantasmas e alguns ratos. É fascinante quando alguém que 
você não imaginava ser mais do que um apartamento com, vá lá, uma suíte, de repente se revela 
um sobrado com pátio interno, adega e solário. É sempre arriscado prejulgar: você pode começar 
um relacionamento com alguém pensando que é um quarto-e-sala conjugado e se descobrir 
perdido em corredores escuros, e quando abre a porta, dá no quarto de uma tia louca. Pensando 
bem, todo mundo tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão. Ninguém 
é simples. Tudo, afinal, é só a ponta de um iceberg (salvo ponta de iceberg, que pode ser outra 
coisa) e muitas vezes quem aparenta ser apenas uma cobertura funcional com qrt. sal. lavab. e 
coz. só está escondendo suas masmorras. 

  
(VERÍSSIMO, Luis Fernando.O Melhor das Comédias da Vida Privada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004) 

  
O autor começa seu texto estabelecendo uma distinção entre dois tipos de pessoas: “gente-casa” 
e “gente-apartamento”. Sobre tais rótulos, considerando o primeiro parágrafo, é incorreto afirmar 
que: 
 a) não têm a ver com o tamanho da pessoa, nem com o caráter. 
 b) relacionam-se com o interior do indivíduo. 
 c) a “fachada” pode apresentar uma falsa ideia do real. 
 d) há, necessariamente, uma hierarquia entre eles. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 63: IBFC - TJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto 
  

Gente-casa 
  
Existe gente-casa e gente-apartamento. Não tem nada a ver com tamanho: há pessoas pequenas 
que você sabe, só de olhar, que dentro têm dois pisos e escadaria, e pessoas grandes com um 
interior apertado, sala e quitinete. Também não tem nada a ver com caráter. Gente-casa não é 
necessariamente melhor do que gente-apartamento. A casa que alguns têm por dentro pode estar 
abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um bordel. Já uma 
pessoa-apartamento pode ter um interior simples mas bem ajeitado e agradável. É muito melhor 
conviver com um dois quartos, sala, cozinha e dependências do que com um labirinto. 
  
Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões. Com sótão e porão e tudo que eles 
comportam, inclusive baús antigos, fantasmas e alguns ratos. É fascinante quando alguém que 



você não imaginava ser mais do que um apartamento com, vá lá, uma suíte, de repente se revela 
um sobrado com pátio interno, adega e solário. É sempre arriscado prejulgar: você pode começar 
um relacionamento com alguém pensando que é um quarto-e-sala conjugado e se descobrir 
perdido em corredores escuros, e quando abre a porta, dá no quarto de uma tia louca. Pensando 
bem, todo mundo tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão. Ninguém 
é simples. Tudo, afinal, é só a ponta de um iceberg (salvo ponta de iceberg, que pode ser outra 
coisa) e muitas vezes quem aparenta ser apenas uma cobertura funcional com qrt. sal. lavab. e 
coz. só está escondendo suas masmorras. 

  
(VERÍSSIMO, Luis Fernando.O Melhor das Comédias da Vida Privada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004) 

  
O texto é uma crônica. Gênero em que o autor faz uso de várias estratégias linguísticas para se 
aproximar do leitor. Todas as opções abaixo podem ser entendidas como uma dessas estratégias 
no texto de Veríssimo, menos uma. Assinale-a. 
 a) Abordagem de um tema universalizante: as pessoas. 
 b) Linguagem simbólica expressiva. 
 c) Predomínio de vocábulos rebuscados como “adega” e “solário”. 
 d) Uso de pronomes que apontem para o leitor. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 64: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto I 

 
Notícia de Jornal 

                               (Fernando Sabino) 
 
Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos 
presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. 
 
Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto 
Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que 
acabou morrendo de fome. 
 
Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso 
(morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que 
morrem de fome. E o homem morreu de fome. 
 
O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. 
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. 
 
Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. 
Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um 
proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de 
passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem 
que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem 
olhar nenhum. Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre 
os homens, sem socorro e sem perdão. 
 
Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da 
minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
 
E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz 
o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do 
homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais 



puderam fazer senão esperar que morresse de fome. 
 
E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro,  Estado da Guanabara, um homem morreu de fome. 

 
(Disponível em http://www.fotolog.com.br/spokesman_/70276847/: Acesso em 10/09/14) 

  
A partir da leitura da crônica de Fernando Sabino, é possível afirmar que: 
 a) Sabino inspira-se em uma notícia de jornal, mas o narrador faz de seu texto um espaço de 
críticas e reflexões acerca do fato narrado. 
 b) a relação entre a crônica e a notícia limita-se ao título já que, ao longo do texto, Sabino desvia 
do assunto inicial, expandindo-o. 
 c) o narrador preocupa-se em mostrar as reações causadas pelo homem que morria de fome, 
evidenciando a solidariedade de todos. 
 d) o fato do homem que morre de fome não ter sido nomeado limita a reflexão já que, dessa 
forma, podemos vinculá-lo a um caso isolado. 
 e) o narrador da crônica, tal qual em uma notícia de jornal, não se envolve com os fatos 
narrados, adotando uma postura imparcial. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 65: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto I 

 
Notícia de Jornal 

                               (Fernando Sabino) 
 
Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos 
presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. 
 
Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto 
Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que 
acabou morrendo de fome. 
 
Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso 
(morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que 
morrem de fome. E o homem morreu de fome. 
 
O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. 
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. 
 
Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. 
Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um 
proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de 
passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem 
que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem 
olhar nenhum. Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre 
os homens, sem socorro e sem perdão. 
 
Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da 
minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
 
E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz 
o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do 
homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais 



puderam fazer senão esperar que morresse de fome. 
 
E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro,  Estado da Guanabara, um homem morreu de fome. 

 
(Disponível em http://www.fotolog.com.br/spokesman_/70276847/: Acesso em 10/09/14) 

  
Ao longo do texto, com o objetivo de ratificar sua indignação diante do descaso pelo qual passou 
o homem que morreu de fome, o narrador usa, de forma recorrente, a seguinte estratégia 
discursiva: 
 a) Repetição 
 b) Discurso indireto livre 
 c) Intertextualidade 
 d) Conotação 
 e) Denotação 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 66: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto II 
 
O Bicho 
     (Manuel Bandeira) 
 
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
(Disponível em: http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/bicho.htm, acesso em 10/09/2014) 

  
Sobre a progressão temática do poema de Manuel Bandeira, NÃO se pode afirmar que: 
 a) Busca despertar expectativa no leitor, que se surpreende ao final do texto com a constatação 
da animalização do homem. 
 b) Ao informar a localização do bicho logo no início do poema, cria uma ambientação apartada do 
que se entende como universo humano. 
 c) Utiliza negativas para marcar a diferença entre humanos e animais no que diz respeito à 
alimentação. 
 d) Aumenta o efeito de suspense quando, ao invés de dizer quem era o bicho, opta por dizer 
quem ele não era. 
 e) Apresenta, em todas as estrofes, pistas claras de que se trata de um ser humano, sobretudo 
nas duas primeiras, o que se comprova pelas formas verbais “catando” e “achava”. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 67: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto II 
 
O Bicho 



     (Manuel Bandeira) 
 
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
(Disponível em: http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/bicho.htm, acesso em 10/09/2014) 

  
Confrontando o primeiro verso do poema e seu título, nota-se que houve uma mudança do artigo 
que acompanha a palavra “bicho”. Isso se explica porque: 
 a) o artigo definido do título justifica-se pela tentativa de evitar uma repetição desnecessária já 
que, no primeiro verso, ele se refere ao bicho novamente. 
 b) o artigo indefinido do primeiro verso indica que o eulírico pretende criar um efeito de nostalgia 
em torno do bicho em questão. 
 c) a mudança de artigo, do definido para o indefinido, reforça o efeito de surpresa causado no 
leitor pelo eulírico que, embora saiba de que bicho se trata desde o título, opta por não revelá-lo 
de imediato. 
 d) trata-se de um recurso gramatical que, embora não acarrete alterações semânticas, produz 
substanciais transformações sintáticas na estrutura do poema. 
 e) o eu-lírico pretendia chamar atenção para a importância do tema central do poema, por isso 
recorreu às alterações morfossintáticas. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 68: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto III 

 
Corrida contra o ebola 

 
Já faz seis meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da 
comunidade internacional, mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o 
avanço da doença tenham sido eficazes. 
 
Ao contrário, quase metade das cerca de 4.000 contaminações registradas neste ano ocorreram 
nas últimas três semanas, e as mais de 2.000 mortes atestam a força da enfermidade. A escalada 
levou o diretor do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, Tom Frieden, a 
afirmar que a epidemia está fora de controle. 
 
O vírus encontrou ambiente propício para se propagar. De um lado, as condições sanitárias e 
econômicas dos países afetados são as piores possíveis. De outro, a Organização Mundial da 
Saúde foi incapaz de mobilizar com celeridade um contingente expressivo de profissionais para 
atuar nessas localidades afetadas. 
 
Verdade que uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas financeiros. Só 20% 
dos recursos da entidade vêm de contribuições compulsórias dos países-membros – o restante é 
formado por doações voluntárias. 
 



A crise econômica mundial se fez sentir também nessa área, e a organização perdeu quase US$ 
1 bilhão de seu orçamento bianual, hoje de quase US$ 4 bilhões. Para comparação, o CDC dos 
EUA contou, somente no ano de 2013, com cerca de US$ 6 bilhões. 
 
Os cortes obrigaram a OMS a fazer escolhas difíceis. A agência passou a dar mais ênfase à luta 
contra enfermidades globais crônicas, como doenças coronárias e diabetes. O departamento de 
respostas a epidemias e pandemias foi dissolvido e integrado a outros. Muitos profissionais 
experimentados deixaram seus cargos. 
 
Pesa contra o órgão da ONU, de todo modo, a demora para reconhecer a gravidade da situação. 
Seus esforços iniciais foram limitados e mal liderados. 
 
O surto agora atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo de Genebra, cidade 
suíça sede da OMS. Tornou-se crucial estabelecer um comando central na África Ocidental, com 
representantes dos países afetados. 
 
Espera-se também maior comprometimento das potências mundiais, sobretudo Estados Unidos, 
Inglaterra e França, que possuem antigos laços com Libéria, Serra Leoa e Guiné, 
respectivamente. 
 
A comunidade internacional tem diante de si um desafio enorme, mas é ainda maior a 
necessidade de agir com rapidez. Nessa batalha global contra o ebola, todo tempo perdido conta 
a favor da doença. 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/09/1512104- editorial-corrida-contra-o-ebola.shtml: Acesso em: 08/09/2014) 

  
Pelo entendimento global do texto, só NÃO é possível inferir que: 
 a) As condições sanitárias e econômicas dos países afetados pelo surto contribuíram para a 
propagação da doença. 
 b) As proporções atingidas pela doença impedem que essa seja controlada apenas da cidade 
sede da OMS. 
 c) Como apenas 20% dos recursos da OMS vêm de contribuições voluntárias, a questão 
financeira é uma grande debilidade. 
 d) O fato de a OMS ter dado mais atenção a doenças crônicas contribuiu para um 
enfraquecimento dos setores de epidemias e pandemias. 
 e) O número de contaminações vem aumentando nas últimas semanas do período registrado no 
texto. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 69: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto III 

 
Corrida contra o ebola 

 
Já faz seis meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da 
comunidade internacional, mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o 
avanço da doença tenham sido eficazes. 
 
Ao contrário, quase metade das cerca de 4.000 contaminações registradas neste ano ocorreram 
nas últimas três semanas, e as mais de 2.000 mortes atestam a força da enfermidade. A escalada 
levou o diretor do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, Tom Frieden, a 
afirmar que a epidemia está fora de controle. 
 
O vírus encontrou ambiente propício para se propagar. De um lado, as condições sanitárias e 
econômicas dos países afetados são as piores possíveis. De outro, a Organização Mundial da 
Saúde foi incapaz de mobilizar com celeridade um contingente expressivo de profissionais para 



atuar nessas localidades afetadas. 
 
Verdade que uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas financeiros. Só 20% 
dos recursos da entidade vêm de contribuições compulsórias dos países-membros – o restante é 
formado por doações voluntárias. 
 
A crise econômica mundial se fez sentir também nessa área, e a organização perdeu quase US$ 
1 bilhão de seu orçamento bianual, hoje de quase US$ 4 bilhões. Para comparação, o CDC dos 
EUA contou, somente no ano de 2013, com cerca de US$ 6 bilhões. 
 
Os cortes obrigaram a OMS a fazer escolhas difíceis. A agência passou a dar mais ênfase à luta 
contra enfermidades globais crônicas, como doenças coronárias e diabetes. O departamento de 
respostas a epidemias e pandemias foi dissolvido e integrado a outros. Muitos profissionais 
experimentados deixaram seus cargos. 
 
Pesa contra o órgão da ONU, de todo modo, a demora para reconhecer a gravidade da situação. 
Seus esforços iniciais foram limitados e mal liderados. 
 
O surto agora atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo de Genebra, cidade 
suíça sede da OMS. Tornou-se crucial estabelecer um comando central na África Ocidental, com 
representantes dos países afetados. 
 
Espera-se também maior comprometimento das potências mundiais, sobretudo Estados Unidos, 
Inglaterra e França, que possuem antigos laços com Libéria, Serra Leoa e Guiné, 
respectivamente. 
 
A comunidade internacional tem diante de si um desafio enorme, mas é ainda maior a 
necessidade de agir com rapidez. Nessa batalha global contra o ebola, todo tempo perdido conta 
a favor da doença. 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/09/1512104- editorial-corrida-contra-o-ebola.shtml: Acesso em: 08/09/2014) 

  
Ao observar que o texto “Corrida contra o ebola” possui caráter argumentativo, pode-se afirmar 
que a tese, ou seja, a ideia central apresentada pelo autor, está MELHOR explicitada no seguinte 
fragmento: 
 a) “Já faz seis meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da 
comunidade internacional” (1º§) 
 b) “mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o avanço da doença 
tenham sido eficazes” (1º§) 
 c) “quase metade das cerca de 4.000 contaminações registradas neste ano ocorreram nas 
últimas três semanas” (2º§) 
 d) “O vírus encontrou ambiente propício para se propagar.” (3º§) 
 e) “a Organização Mundial da Saúde foi incapaz de mobilizar com celeridade um contingente 
expressivo de profissionais para atuar nessas localidades afetadas.” (3º§) 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 70: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto III 

 
Corrida contra o ebola 

 
Já faz seis meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da 
comunidade internacional, mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o 
avanço da doença tenham sido eficazes. 
 
Ao contrário, quase metade das cerca de 4.000 contaminações registradas neste ano ocorreram 



nas últimas três semanas, e as mais de 2.000 mortes atestam a força da enfermidade. A escalada 
levou o diretor do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, Tom Frieden, a 
afirmar que a epidemia está fora de controle. 
 
O vírus encontrou ambiente propício para se propagar. De um lado, as condições sanitárias e 
econômicas dos países afetados são as piores possíveis. De outro, a Organização Mundial da 
Saúde foi incapaz de mobilizar com celeridade um contingente expressivo de profissionais para 
atuar nessas localidades afetadas. 
 
Verdade que uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas financeiros. Só 20% 
dos recursos da entidade vêm de contribuições compulsórias dos países-membros – o restante é 
formado por doações voluntárias. 
 
A crise econômica mundial se fez sentir também nessa área, e a organização perdeu quase US$ 
1 bilhão de seu orçamento bianual, hoje de quase US$ 4 bilhões. Para comparação, o CDC dos 
EUA contou, somente no ano de 2013, com cerca de US$ 6 bilhões. 
 
Os cortes obrigaram a OMS a fazer escolhas difíceis. A agência passou a dar mais ênfase à luta 
contra enfermidades globais crônicas, como doenças coronárias e diabetes. O departamento de 
respostas a epidemias e pandemias foi dissolvido e integrado a outros. Muitos profissionais 
experimentados deixaram seus cargos. 
 
Pesa contra o órgão da ONU, de todo modo, a demora para reconhecer a gravidade da situação. 
Seus esforços iniciais foram limitados e mal liderados. 
 
O surto agora atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo de Genebra, cidade 
suíça sede da OMS. Tornou-se crucial estabelecer um comando central na África Ocidental, com 
representantes dos países afetados. 
 
Espera-se também maior comprometimento das potências mundiais, sobretudo Estados Unidos, 
Inglaterra e França, que possuem antigos laços com Libéria, Serra Leoa e Guiné, 
respectivamente. 
 
A comunidade internacional tem diante de si um desafio enorme, mas é ainda maior a 
necessidade de agir com rapidez. Nessa batalha global contra o ebola, todo tempo perdido conta 
a favor da doença. 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/09/1512104- editorial-corrida-contra-o-ebola.shtml: Acesso em: 08/09/2014) 

  
A afirmação do diretor do CDC, no segundo parágrafo, em relação ao posicionamento do autor do 
texto cumpre um papel de: 
 a) retificação 
 b) eufemismo 
 c) enumeração 
 d) contestação 
 e) reafirmação 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 71: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto IV 

  

  
  

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/37597/charge+ebola+causa+c omocao+apos+risco+de+epidemi 
 
Na charge, o continente africano e o mundo foram “personificados”. O comportamento que 



MELHOR sintetiza a postura inicial do mundo e que justifica sua reação no segundo momento é: 
 a) egoísmo 
 b) futilidade 
 c) euforia 
 d) solidariedade 
 e) desconfiança 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 72: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto III 

Corrida contra o ebola 
  

Já faz seis meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da 
comunidade internacional, mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o 
avanço da doença tenham sido eficazes.  
Ao contrário, quase metade das cerca de 4.000 contaminações registradas neste ano ocorreram 
nas últimas três semanas, e as mais de 2.000 mortes atestam a força da enfermidade. A escalada 
levou o diretor do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, Tom Frieden, a 
afirmar que a epidemia está fora de controle. 
O vírus encontrou ambiente propício para se propagar. De um lado, as condições sanitárias e 
econômicas dos países afetados são as piores possíveis. De outro, a Organização Mundial da 
Saúde foi incapaz de mobilizar com celeridade um contingente expressivo de profissionais para 
atuar nessas localidades afetadas.  
Verdade que uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas financeiros. Só 20% 
dos recursos da entidade vêm de contribuições compulsórias dos países membros – o restante é 
formado por doações voluntárias. 
A crise econômica mundial se fez sentir também nessa área, e a organização perdeu quase US$ 
1 bilhão de seu orçamento bianual, hoje de quase US$ 4 bilhões. Para comparação, o CDC dos 
EUA contou, somente no ano de 2013, com cerca de US$ 6 bilhões.  
Os cortes obrigaram a OMS a fazer escolhas difíceis. A agência passou a dar mais ênfase à luta 
contra enfermidades globais crônicas, como doenças coronárias e diabetes. O departamento de 
respostas a epidemias e pandemias foi dissolvido e integrado a outros. Muitos profissionais 
experimentados deixaram seus cargos.  
Pesa contra o órgão da ONU, de todo modo, a demora para reconhecer a gravidade da situação. 
Seus esforços iniciais foram limitados e mal liderados.  
O surto agora atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo de Genebra, cidade 
suíça sede da OMS. Tornou-se crucial estabelecer um comando central na África Ocidental, com 
representantes dos países afetados. 
Espera-se também maior comprometimento das potências mundiais, sobretudo Estados Unidos, 
Inglaterra e França, que possuem antigos laços com Libéria, Serra Leoa e Guiné, 
respectivamente. 
A comunidade internacional tem diante de si um desafio enorme, mas é ainda maior a 
necessidade de agir com rapidez.  
Nessa batalha global contra o ebola, todo tempo perdido conta a favor da doença. 

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/09/1512104-editorial-corrida-contra-o-
ebola.shtml: Acesso em: 08/09/2014) 

  
  
Texto IV 

  

  
  

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/37597/charge+ebola+causa+c omocao+apos+risco+de+epidemi 
  
Embora pertençam a gêneros diferentes, os textos “Corrida contra o ebola” e a “charge” podem 
ser relacionados pois: 



 a) apresentam identidade estrutural e, consequentemente, temática. 
 b) evidenciam posicionamento sobre o tema abordado. 
 c) revelam um olhar distanciado e isento sobre problemas considerados crônicos. 
 d) exploram o humor para atingir seu objetivo de crítica social. 
 e) complementam-se em função de abordagens divergentes sobre um mesmo tema. 
Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 73: IBFC - Ag Seg Pen (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Emoções mapeadas 
 

Estudo mostra quais regiões do corpo são ‘ativadas’ por 
sentimentos como raiva e felicidade e conclui que sensações 

têm caráter universal 
 

(Monique Oliveira) 
 
Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir 
uma emoção? 
 
A sabedoria popular já sabe que emoções causam alterações físicas. Os cientistas também: a 
rigor, emoção é o estímulo que afeta o sistema límbico [região do cérebro que a processa] e é 
capaz de mudar o sistema periférico. 
  
Faltava saber exatamente onde essas mudanças físicas ocorrem, o que pode ajudar a melhor 
definir as emoções e entender os transtornos afetados por elas. 
  
No intuito de responder a essa questão, cientistas da Universidade de Aalto em parceria com a 
Universidade de Turku, ambas na Finlândia, pediram a 700 voluntários que indicassem quais 
áreas do corpo sofriam alterações quando sentiam uma determinada emoção. 
  
Para incitar cada estado emocional, foram usadas palavras, músicas e filmes. As alterações 
sentidas podiam ser de qualquer ordem - dor e calor, por exemplo. 
  
Com os dados, um software montou um único circuito para cada emoção - raiva, medo, desgosto, 
felicidade, tristeza e surpresa (chamadas de básicas) e ansiedade, amor, depressão, desprezo e 
orgulho (tidas como correlatas). 
  
“Tanto o computador como outras pessoas reconheceram as emoções descritas, o que denota o 
seu aspecto universal”, disse à Folha Riitta Hari, professora da Universidade Aalto e uma das 
autoras do estudo, publicado na revista da Academia de Ciências dos EUA, “PNAS”. 
 
Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva e felicidade, foram associadas com ativações e 
calor dos membros superiores. 
 
Já as emoções que indicam estado depressivo ou de tristeza foram relacionadas a menor 
atividade nos membros inferiores, como adormecimento das pernas e pés. 
 
Sensações no sistema digestório e ao redor da garganta foram relacionadas a desgosto. 
Felicidade foi a única emoção associada com calor e ativações no corpo inteiro. 
 
O estudo pode ajudar a identificar emoções nem sempre distinguíveis, como tristeza e desgosto. 
[...] 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/151651-emocoes-mapeadas.shtml. Acesso em: 11/02/2014) 

 
De acordo com o texto, com a pesquisa, é possível concluir que as sensações têm caráter 



universal pois: 
 a)  raiva e felicidade são sentimentos tipicamente humanos. 
 b)  afirmaram isso na Universidade de Turku. 
 c)  o computador e outras pessoas reconheceram as emoções descritas. 
 d)  as emoções causam alterações físicas. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 74: IBFC - Ag Seg Pen (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Emoções mapeadas 
 

Estudo mostra quais regiões do corpo são ‘ativadas’ por 
sentimentos como raiva e felicidade e conclui que sensações 

têm caráter universal 
 

(Monique Oliveira) 
 
Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir 
uma emoção? 
 
A sabedoria popular já sabe que emoções causam alterações físicas. Os cientistas também: a 
rigor, emoção é o estímulo que afeta o sistema límbico [região do cérebro que a processa] e é 
capaz de mudar o sistema periférico. 
  
Faltava saber exatamente onde essas mudanças físicas ocorrem, o que pode ajudar a melhor 
definir as emoções e entender os transtornos afetados por elas. 
  
No intuito de responder a essa questão, cientistas da Universidade de Aalto em parceria com a 
Universidade de Turku, ambas na Finlândia, pediram a 700 voluntários que indicassem quais 
áreas do corpo sofriam alterações quando sentiam uma determinada emoção. 
  
Para incitar cada estado emocional, foram usadas palavras, músicas e filmes. As alterações 
sentidas podiam ser de qualquer ordem - dor e calor, por exemplo. 
  
Com os dados, um software montou um único circuito para cada emoção - raiva, medo, desgosto, 
felicidade, tristeza e surpresa (chamadas de básicas) e ansiedade, amor, depressão, desprezo e 
orgulho (tidas como correlatas). 
  
“Tanto o computador como outras pessoas reconheceram as emoções descritas, o que denota o 
seu aspecto universal”, disse à Folha Riitta Hari, professora da Universidade Aalto e uma das 
autoras do estudo, publicado na revista da Academia de Ciências dos EUA, “PNAS”. 
 
Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva e felicidade, foram associadas com ativações e 
calor dos membros superiores. 
 
Já as emoções que indicam estado depressivo ou de tristeza foram relacionadas a menor 
atividade nos membros inferiores, como adormecimento das pernas e pés. 
 
Sensações no sistema digestório e ao redor da garganta foram relacionadas a desgosto. 
Felicidade foi a única emoção associada com calor e ativações no corpo inteiro. 
 
O estudo pode ajudar a identificar emoções nem sempre distinguíveis, como tristeza e desgosto. 
[...] 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/151651-emocoes-mapeadas.shtml. Acesso em: 11/02/2014) 

  
De acordo com o texto, o objetivo da pesquisa relatada era: 



 a)  saber se as emoções provocam alterações físicas. 
 b)  descobrir onde ocorrem as mudanças físicas provocadas pelas emoções. 
 c)  impedir que o corpo humano seja afetado pelas emoções. 
 d)  comprovar a importância da depressão em relação às demais emoções. 
  
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 75: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Ética e moral: que significam? 
  

(Leonardo Boff) 
      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 
pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 
  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 
odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 
  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 
quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-
paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o outro 
para que nunca se sinta só  em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. 
  
Pertence também à humanidade essencial a capacidade  e a vontade de perdoar. Todos somos 
falíveis, podemos errar  involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como  
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.  Perdoar significa não deixar que o 
erro e o ódio tenham a  última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para  que possa 
refazer as relações boas. 
  
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o 
imperativo ético de tratá-lo  humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível. 
  
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu 



lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que  todos possam se 
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa  individual de cada pessoa, é também a cidade, o 
estado e o  planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.  Vejamos agora o que é 
moral. 
 
2. O significado de moral 
 
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. 
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a  solidariedade e o 
perdão. Esse jeito diferente chamamos de  moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem 
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos  organizam a vida. Vamos dar 
um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 
ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 
cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 
  
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho “Ética é um 
conjunto...”. 
  
Ao explorar a capacidade e a vontade de perdoar, no sexto parágrafo, infere-se, por meio do 
posicionamento defendido por Boff, que: 
 a) sendo falível, o homem deve considerar que o perdão é necessário. 
 b) o erro involuntário pode acarretar prejuízos sem que estes sejam percebidos. 
 c) a capacidade e a vontade de perdoar são um privilégio de poucos indivíduos. 
 d) mesmo perdoando, o erro e o ódio devem ser preservados para que se crie maturidade. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 76: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Ética e moral: que significam? 
  

(Leonardo Boff) 
      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 
pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 
  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 



odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 
  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 
quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-
paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o outro 
para que nunca se sinta só  em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. 
  
Pertence também à humanidade essencial a capacidade  e a vontade de perdoar. Todos somos 
falíveis, podemos errar  involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como  
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.  Perdoar significa não deixar que o 
erro e o ódio tenham a  última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para  que possa 
refazer as relações boas. 
  
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o 
imperativo ético de tratá-lo  humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível. 
  
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu 
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que  todos possam se 
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa  individual de cada pessoa, é também a cidade, o 
estado e o  planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.  Vejamos agora o que é 
moral. 
 
2. O significado de moral 
 
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. 
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a  solidariedade e o 
perdão. Esse jeito diferente chamamos de  moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem 
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos  organizam a vida. Vamos dar 
um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 
ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 
cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 



  
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho “Ética é um 
conjunto...”. 
  
De acordo com o texto, a diferença básica entre ética e moral reside no fato de que: 
 a) a primeira possui um caráter flutuante, adaptável às diversas culturas. 
 b) a segunda deve ser entendida como um traço singular de cada povo. 
 c) a primeira deve variar de acordo com as necessidades de cada época. 
 d) a segunda assume um sentido de identidade entre os povos. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 77: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Ética e moral: que significam? 
  

(Leonardo Boff) 
      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 
pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 
  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 
odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 
  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 
quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-
paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o outro 
para que nunca se sinta só  em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. 
  
Pertence também à humanidade essencial a capacidade  e a vontade de perdoar. Todos somos 
falíveis, podemos errar  involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como  
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.  Perdoar significa não deixar que o 
erro e o ódio tenham a  última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para  que possa 
refazer as relações boas. 
  



Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o 
imperativo ético de tratá-lo  humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível. 
  
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu 
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que  todos possam se 
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa  individual de cada pessoa, é também a cidade, o 
estado e o  planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.  Vejamos agora o que é 
moral. 
 
2. O significado de moral 
 
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. 
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a  solidariedade e o 
perdão. Esse jeito diferente chamamos de  moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem 
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos  organizam a vida. Vamos dar 
um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 
ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 
cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 
  
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho “Ética é um 
conjunto...”.. 
 
Ao afirmar “A solidariedade para existir de fato precisa sempre ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais sofrem.”(5°§), o autor assume uma postura que só NÃO pode ser 
entendida como: 
 a) indiferente 
 b) generalizante 
 c) empática 
 d) engajada 
 
Questão 78: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
Texto 1: 

Ética e moral: que significam? 
  

(Leonardo Boff) 
      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 
pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 



  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 
odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 
  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 
quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-
paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o outro 
para que nunca se sinta só  em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. 
  
Pertence também à humanidade essencial a capacidade  e a vontade de perdoar. Todos somos 
falíveis, podemos errar  involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como  
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.  Perdoar significa não deixar que o 
erro e o ódio tenham a  última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para  que possa 
refazer as relações boas. 
  
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o 
imperativo ético de tratá-lo  humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível. 
  
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu 
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que  todos possam se 
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa  individual de cada pessoa, é também a cidade, o 
estado e o  planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.  Vejamos agora o que é 
moral. 
 
2. O significado de moral 
 
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. 
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a  solidariedade e o 
perdão. Esse jeito diferente chamamos de  moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem 
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos  organizam a vida. Vamos dar 
um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 
ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 



cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 
  
 

Texto 2: 
  
O texto abaixo é um fragmento da letra da música “Na Moral”, da banda Cidade Negra. 

 
“Há de se respeitar a minha moral 

O meu visual 
E tudo que eu digo 

Pra alguém me escutar 
Mesmo a tal cibernética 

.......... 
Ah, ah, ah, ah, e ser imortal 

Não é natural 
Eu não sou capacho 

Eu sei os meus passos 
Pra não vacilar 

.......... 
É que eu insisto transparecer 

No que eu acredito, 
Sem ressentimentos. 

E há tanta gente pra convencer 
E que sei que sentem 

O mesmo o que eu sinto.” 
  
Sobre a ideia de “moral” representada na música, é correto afirmar que: 
 a)  nega o conceito de “moral” apresentado por Leonardo Boff. 
 b) se aproxima do conceito de “moral” apresentado por Leonardo Boff. 
 c) retifica o conceito de “moral” apresentado por Leonardo Boff. 
 d) inviabiliza o conceito de “moral” apresentado por Leonardo Boff. 
 
Questão 79: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  
O texto abaixo é um fragmento da letra da música “Na Moral”, da banda Cidade Negra. 

 
“Há de se respeitar a minha moral 

O meu visual 
E tudo que eu digo 

Pra alguém me escutar 
Mesmo a tal cibernética 

.......... 
Ah, ah, ah, ah, e ser imortal 

Não é natural 
Eu não sou capacho 

Eu sei os meus passos 
Pra não vacilar 

.......... 
É que eu insisto transparecer 



No que eu acredito, 
Sem ressentimentos. 

E há tanta gente pra convencer 
E que sei que sentem 

O mesmo o que eu sinto.” 
 
A partir da compreensão global do texto “Na moral”, só NÃO é correto afirmar que: 
 a) O respeito seria conseqüência da preservação da própria identidade. 
 b) O enunciador tem consciência de seus objetivos, de seus passos. 
 c) A moral do enunciador pode ser percebida por meio de traços físicos e comportamentais. 
 d) A necessidade de convencer o outro é exclusiva do enunciador. 
 
Questão 80: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 
LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 
soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 



respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 
para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 
Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
No conto de Lima Barreto, o vice-rei LI-HU ANG-PÔ exerce, na fictícia província de Cantão, um 
governo: 
 a) democrático 
 b) tirano 
 c) oligárquico 



 d) teocrático 
 
Questão 81: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 
LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 
soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 



comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 
para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 
Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
“Eficiência militar” é uma narrativa centrada no descontentamento do vice-rei de Cantão, com o 
desempenho de seu exército. A respeito das atitudes tomadas pelo vice-rei para reverter a 
situação, assinale a alternativa correta. 
 a) Ele muda a alimentação dos soldados, contando com o apoio incondicional e incentivo 
financeiro da população, além de promover uma rotina de treinamentos. 
 b) Além de mudar a alimentação dos soldados, ele conseguiu o apoio do rei, que estava em 
Pequim, motivando os soldados e a população 
 c) Ele sentenciou os soldados a vivenciaram um regime rigoroso e também inseriu em rotina 
diária uma carga excessiva de remédios e vitaminas. 
 d) Ele dobrou a quantidade de alimentação dos soldados, tomando medidas impopulares para 
arcar com os custos desse aumento. 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 82: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Eficiência militar 



(Historieta Chinesa) 
 
LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 
soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 



 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 
para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 
Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
Analise as alternativas a seguir sobre a trajetória profissional do general Fu-Shi-Tô e o seu 
desempenho no comando do exército de Cantão, assinalando a correta. 
 a) Os serviços prestados ao governo inglês legitimam o sucesso obtido. 
 b) Sua experiência profissional não o credencia ao comando de um exército já que os serviços 
prestados ao governo inglês não eram da esfera militar; daí o fracasso. 
 c) Seu sucesso deve-se aos estudos da Arte da Guerra empreendidos pelo general quando de 
sua participação no exército inglês 
 d) A popularidade do general e o seu prestígio na esfera militar evidenciam sua ascensão 
profissional por meio esforço pessoal e do apoio dos governos da China e da Inglaterra 
Esta questão possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br 
Questão 83: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 
LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 



soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 
remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 
para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 



Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
Durante a substituição do aparato bélico, empreendida pelo general Fu-Shi-Tô e pelo vice-rei (9o 
§),revelam-se comportamentos que mostram: 
 a) compromisso exclusivo com a província de Cantão; 
 b) necessidade de lucrar a despeito de valores éticos e patrióticos; 
 c) admiração pelas potências militares; 
 d) valorização das estratégias militares de reforço bélico. 
 
Questão 84: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Eficiência militar 
(Historieta Chinesa) 

 
LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome 
que lhe vai a calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, 
nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. 
 
Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase 
soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo 
unicamente por lei a sua vontade. 
 
Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo regime chinês, na vigência do qual, 
esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir 
com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, 
na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de 
mulheres e centenas de concubinas. Bem. 
 
Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos 



remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior 
rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados 
venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado; 
e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples 
alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os 
carregadores de adubo humano - tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de 
Cantão. 
 
Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos 
seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. 
 
Determinou que se realizassem manobras gerais, na próxima primavera, por ocasião de florirem 
as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu - o que quer dizer na nossa 
língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram obedecidas e cerca de cinqüenta mil 
chineses, soldados das três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas de seda. 
Na China, seda é como metim aqui. 
 
Comandava em chefe esse portentoso exército, o general Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua 
carreira militar como puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse mister que o 
governador inglês o tomara para o seu serviço exclusivo. 
 
Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios, porque, embora os chineses 
detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um 
respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre humano dos “diabos vermelhos”, como os 
chinas chamam os europeus e os de raça europeia. 
 
Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro 
cargo, na sua própria pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele 
feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material 
bélico, merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem 
substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com isto, 
ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet 
queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em 
comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de artilharia, o ex-fâmulo do governador de 
Hong-Kong. 
 
O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um mês, nas “planícies dos dias felizes”, 
quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. 
 
O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi 
para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. 
Antegozava isso como uma vítima sua e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade 
no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, 
ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. 
 
Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os 
detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado 
Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*. 
 
O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou 
isto ao general, que lhe respondeu: 
 



- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar. 
- Como? perguntou o vice-rei. 
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão: mudemo-lo para uma imitação do 
francês e tudo estará sanado. 
 
Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes 
dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que 
recebeu de sociedade com o seu general Fu-ShiPô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda 
um pouco; e, por fim, num repente, disse peremptoriamente: 
- Mudemos o uniforme; e já! 

 
(Lima Barreto) 

 
*tael:unidade monetária e de peso da China; 
*cabriolet:tipo de carruagem; 
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por um animal. 
*famulagem:grupo de criados 
 
O trecho abaixo transcrito revela a insatisfação de LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, com o seu 
exército. Utilize-o para responder à questão. 
 
“O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de élan na tropa, rapidez e 
exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China 
inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. 
  
Comunicou isto ao general, que lhe respondeu: 
  
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e 
Celestial diz; mas os defeitos são fáceis de remediar.” 
 
Ao revelar suas intenções com o exército, o vice-rei contraria o que se espera de um líder. Sobre 
isso, só NÃO se pode afirmar que: 
 a) Ele deseja utilizar a força militar em causa própria. 
 b) Ele deseja fazer do seu exército uma força de combate à própria China, se preciso for. 
 c) Ele, apesar não ocupar o cargo máximo da hierarquia política do Cantão, considera a sua 
posição imutável. 
 d) Ele está acomodado em seu cargo, que além de rentável, propicia-lhe grandes alegrias e 
honras militares. 
 
Questão 85: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

  

  
  

*Último quadro: "Bem vindo a REDUZA" 
  
O humor da tirinha é provocado pela 
 a) polissemia do vocábulo “reduza” 
 b) incoerência das informações das placas. 
 c) pressa do motorista. 
 d) má sinalização da estrada 
 
Questão 86: IBFC - Ag Seg Soc (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  



Texto 
 

Cidadão 
(Zé Ramalho) 

Compositor: Lúcio Barbosa 
  

Tá vendo aquele edifício moço 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição, era quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
  
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz desconfiado 
"Tu tá aí admirado? 
Ou tá querendo roubar?" 
 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
 
Tá vendo aquele colégio moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento 
Fiz a massa, pus cimento 
Ajudei a rebocar 
 
Minha filha inocente 
Vem pra mim toda contente 
"Pai vou me matricular" 
Mas me diz um cidadão: 
"Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar" 
 
Essa dor doeu mais forte 
Porque que é que eu deixei o norte? 
Eu me pus a me dizer 
Lá a seca castigava 
Mas o pouco que eu plantava 
Tinha direito a comer 
 
Tá vendo aquela igreja moço? 
Onde o padre diz amém 
Pus o sino e o badalo 
Enchi minha mão de calo 
Lá eu trabalhei também 
 
Lá foi que valeu a pena 
Tem quermesse, tem novena 
E o padre me deixa entrar 
Foi lá que Cristo me disse 



"Rapaz deixe de tolice 
Não se deixe amedrontar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar" 

  
Na última parte do texto, estabelece-se uma importante comparação entre: 
 a)  o operário e Cristo 
 b)  o padre e Cristo 
 c)  o operário e a Igreja 
 d)  o padre e a Igreja 
  
 
Questão 87: IBFC - Ag Seg Soc (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 
 

Cidadão 
(Zé Ramalho) 

Compositor: Lúcio Barbosa 
  

Tá vendo aquele edifício moço 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição, era quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
  
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz desconfiado 
"Tu tá aí admirado? 
Ou tá querendo roubar?" 
 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
 
Tá vendo aquele colégio moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento 
Fiz a massa, pus cimento 
Ajudei a rebocar 
 



Minha filha inocente 
Vem pra mim toda contente 
"Pai vou me matricular" 
Mas me diz um cidadão: 
"Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar" 
 
Essa dor doeu mais forte 
Porque que é que eu deixei o norte? 
Eu me pus a me dizer 
Lá a seca castigava 
Mas o pouco que eu plantava 
Tinha direito a comer 
 
Tá vendo aquela igreja moço? 
Onde o padre diz amém 
Pus o sino e o badalo 
Enchi minha mão de calo 
Lá eu trabalhei também 
 
Lá foi que valeu a pena 
Tem quermesse, tem novena 
E o padre me deixa entrar 
Foi lá que Cristo me disse 
"Rapaz deixe de tolice 
Não se deixe amedrontar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar" 

  
O texto propõe uma reflexão e, em sua análise global, evidencia-se uma crítica em relação: 
 a)  à diversidade no emprego de uma mesma Língua. 
 b)  à religiosidade dos homens. 
 c)  à realidade do sistema educacional brasileiro. 
 d)  ao fato de todos os homens não receberem o mesmo tratamento. 
  
 
Questão 88: IBFC - TJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/2014  
Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto  
Texto 
  

Gente-casa 
  
Existe gente-casa e gente-apartamento. Não tem nada a ver com tamanho: há pessoas pequenas 
que você sabe, só de olhar, que dentro têm dois pisos e escadaria, e pessoas grandes com um 
interior apertado, sala e quitinete. Também não tem nada a ver com caráter. Gente-casa não é 



necessariamente melhor do que gente-apartamento. A casa que alguns têm por dentro pode estar 
abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um bordel. Já uma 
pessoa-apartamento pode ter um interior simples mas bem ajeitado e agradável. É muito melhor 
conviver com um dois quartos, sala, cozinha e dependências do que com um labirinto. 
  
Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões. Com sótão e porão e tudo que eles 
comportam, inclusive baús antigos, fantasmas e alguns ratos. É fascinante quando alguém que 
você não imaginava ser mais do que um apartamento com, vá lá, uma suíte, de repente se revela 
um sobrado com pátio interno, adega e solário. É sempre arriscado prejulgar: você pode começar 
um relacionamento com alguém pensando que é um quarto-e-sala conjugado e se descobrir 
perdido em corredores escuros, e quando abre a porta, dá no quarto de uma tia louca. Pensando 
bem, todo mundo tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão. Ninguém 
é simples. Tudo, afinal, é só a ponta de um iceberg (salvo ponta de iceberg, que pode ser outra 
coisa) e muitas vezes quem aparenta ser apenas uma cobertura funcional com qrt. sal. lavab. e 
coz. só está escondendo suas masmorras. 

  
(VERÍSSIMO, Luis Fernando.O Melhor das Comédias da Vida Privada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004) 

  
“A casa que alguns têm por dentro pode estar abandonada, a pessoa pode ser apenas uma 
fachada para uma armadilha ou um bordel.” 
  
Considere o fragmento acima, e assinale a opção em que se faz um comentário linguístico 
inadequado sobre ele. 
 a) O verbo “têm” está acentuado pois concorda com o pronome relativo “que” usado 
anteriormente. 
 b) O uso da forma verbal “pode”, em suas duas ocorrências, revela um sentido de possibilidade. 
 c) Os vocábulos “armadilha” e “bordel” estão relacionados por um conectivo e ambos possuem 
conotação negativa no texto. 
 d) O vocábulo “uma”, em suas duas ocorrências, é classificado como artigo indefinido. 
 
Questão 89: IBFC - TJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/2014  
Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto  
Texto 
  

Gente-casa 
  
Existe gente-casa e gente-apartamento. Não tem nada a ver com tamanho: há pessoas pequenas 
que você sabe, só de olhar, que dentro têm dois pisos e escadaria, e pessoas grandes com um 
interior apertado, sala e quitinete. Também não tem nada a ver com caráter. Gente-casa não é 
necessariamente melhor do que gente-apartamento. A casa que alguns têm por dentro pode estar 
abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um bordel. Já uma 
pessoa-apartamento pode ter um interior simples mas bem ajeitado e agradável. É muito melhor 
conviver com um dois quartos, sala, cozinha e dependências do que com um labirinto. 
  
Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões. Com sótão e porão e tudo que eles 
comportam, inclusive baús antigos, fantasmas e alguns ratos. É fascinante quando alguém que 
você não imaginava ser mais do que um apartamento com, vá lá, uma suíte, de repente se revela 
um sobrado com pátio interno, adega e solário. É sempre arriscado prejulgar: você pode começar 
um relacionamento com alguém pensando que é um quarto-e-sala conjugado e se descobrir 
perdido em corredores escuros, e quando abre a porta, dá no quarto de uma tia louca. Pensando 
bem, todo mundo tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão. Ninguém 
é simples. Tudo, afinal, é só a ponta de um iceberg (salvo ponta de iceberg, que pode ser outra 
coisa) e muitas vezes quem aparenta ser apenas uma cobertura funcional com qrt. sal. lavab. e 
coz. só está escondendo suas masmorras. 

  
(VERÍSSIMO, Luis Fernando.O Melhor das Comédias da Vida Privada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004) 



  
Ao afirmar, no segundo parágrafo, que “todo mundo tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem 
lá no fundo, um porão” pode-se perceber que: 
 a) “casa” e “porão” apresentam o mesmo valor semântico. 
 b) revela-se uma aparente incoerência em relação à distinção inicial: “gente-casa” e “gente-
apartamento”. 
 c) “porão” configura algo mais amplo e obscuro que a própria casa. 
 d) a expressão “todo mundo” não assume caráter generalizante. 
 
Questão 90: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto  
Texto I 

 
Notícia de Jornal 

                               (Fernando Sabino) 
 
Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos 
presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. 
 
Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto 
Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que 
acabou morrendo de fome. 
 
Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso 
(morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que 
morrem de fome. E o homem morreu de fome. 
 
O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. 
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. 
 
Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. 
Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um 
proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de 
passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem 
que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem 
olhar nenhum. Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre 
os homens, sem socorro e sem perdão. 
 
Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da 
minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
 
E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz 
o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do 
homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais 
puderam fazer senão esperar que morresse de fome. 
 
E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro,  Estado da Guanabara, um homem morreu de fome. 

 
(Disponível em http://www.fotolog.com.br/spokesman_/70276847/: Acesso em 10/09/14) 

  
Sobre o fragmento a seguir, considerando as afirmativas abaixo, assinale a alternativa correta: 
 
“O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso (morrer de fome) era da alçada da 



Delegacia de Mendicância, especialista em homens que morrem de fome” (3º §) 
 
I. Os comentários entre parênteses simbolizam o pensamento do comissário, que também 
ficou consternado com a morte do homem. 
 
II. Nas duas ocorrências, o “que” não serve, exatamente, aos mesmos propósitos sintáticos. 
 
III. A vírgula poderia ser suprimida, não havendo infração a nenhuma regra nem qualquer 
alteração de sentido. 
 
IV. Essa passagem ilustra um caso de discurso direto, caracterizado pela presença de verbo 
dicendi ou de elocução e da conjunção integrante. 

 
 a) Somente a afirmativa IV está correta. 
 b) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
 c) Todas as afirmativas estão corretas. 
 d) Somente a afirmativa II está correta. 
 e) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
 
Questão 91: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto  
Texto IV 

  

  
  

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/37597/charge+ebola+causa+c omocao+apos+risco+de+epidemi 
  
Os dois balões de fala presentes no texto apresentam construções verbais que indicam 
respectivamente: 
 a) possibilidade e imperatividade 
 b) incerteza e certeza 
 c) imperatividade e incerteza 
 d) dúvida e certeza 
 e) certeza e possibilidade 
 
Questão 92: IBFC - Ag Seg Pen (SEDS MG)/SEDS MG/2014  
Assunto: Análise das estruturas linguísticas do texto  

Emoções mapeadas 
 

Estudo mostra quais regiões do corpo são ‘ativadas’ por 
sentimentos como raiva e felicidade e conclui que sensações 

têm caráter universal 
 

(Monique Oliveira) 
 
Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir 
uma emoção? 
 
A sabedoria popular já sabe que emoções causam alterações físicas. Os cientistas também: a 
rigor, emoção é o estímulo que afeta o sistema límbico [região do cérebro que a processa] e é 
capaz de mudar o sistema periférico. 
  
Faltava saber exatamente onde essas mudanças físicas ocorrem, o que pode ajudar a melhor 
definir as emoções e entender os transtornos afetados por elas. 
  
No intuito de responder a essa questão, cientistas da Universidade de Aalto em parceria com a 



Universidade de Turku, ambas na Finlândia, pediram a 700 voluntários que indicassem quais 
áreas do corpo sofriam alterações quando sentiam uma determinada emoção. 
  
Para incitar cada estado emocional, foram usadas palavras, músicas e filmes. As alterações 
sentidas podiam ser de qualquer ordem - dor e calor, por exemplo. 
  
Com os dados, um software montou um único circuito para cada emoção - raiva, medo, desgosto, 
felicidade, tristeza e surpresa (chamadas de básicas) e ansiedade, amor, depressão, desprezo e 
orgulho (tidas como correlatas). 
  
“Tanto o computador como outras pessoas reconheceram as emoções descritas, o que denota o 
seu aspecto universal”, disse à Folha Riitta Hari, professora da Universidade Aalto e uma das 
autoras do estudo, publicado na revista da Academia de Ciências dos EUA, “PNAS”. 
 
Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva e felicidade, foram associadas com ativações e 
calor dos membros superiores. 
 
Já as emoções que indicam estado depressivo ou de tristeza foram relacionadas a menor 
atividade nos membros inferiores, como adormecimento das pernas e pés. 
 
Sensações no sistema digestório e ao redor da garganta foram relacionadas a desgosto. 
Felicidade foi a única emoção associada com calor e ativações no corpo inteiro. 
 
O estudo pode ajudar a identificar emoções nem sempre distinguíveis, como tristeza e desgosto. 
[...] 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/151651-emocoes-mapeadas.shtml. Acesso em: 11/02/2014) 

  
Sobre o trecho “Para incitar cada estado emocional, foram usadas palavras, músicas e filmes.”, 
são feitas as seguintes afirmações. Assinale a opção que traz um comentário incorreto. 
 a)  A segunda oração encontra-se na voz passiva. 
 b)  “emocional” é adjunto adnominal. 
 c)  “palavras, músicas e filmes” representam um complemento verbal. 
 d)  A preposição “para” introduz um valor semântico de finalidade. 
 
Questão 93: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014  
Assunto: Vocábulo "como"  

Ética e moral: que significam? 
  

(Leonardo Boff) 
      
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa   resgatar o sentido originário das palavras. 
Ética e moral é a   mesma coisa? É e não é. 
 
1. O significado de ética 
 
Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações  e indicações que valem para todos, 
pois estão ancorados na  nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente? 
  
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de  regra de ouro, é esse: “não faças ao 
outro o que não queres que  te façam a ti". Ou positivamente: “faça ao outro o que queres   que te 
façam a ti". Esse princípio áureo pode ser traduzido  também pela expressão de Jesus, 
testemunhada em todas as  religiões: “ama o próximo como a ti mesmo". É o princípio do  amor 
universal e incondicional. Quem não quer ser amado?  Quem não quer amar? Alguém quer ser 
odiado ou ser tratado  com fria indiferença? Ninguém. 
  



Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.  Toda vida precisa de cuidado. Um recém-
nascido deixado à  sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão   essencial que, 
se bem observarmos, tudo o que fazemos vem  acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se 
fazemos com 
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos  também cuidamos. 
  
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos  do planeta Terra, ele poderá sofrer um 
colapso e destruir as  condições que permitem o projeto planetário humano. A própria  política é o 
cuidado para com o bem do povo. 
  
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se  nossos pais não fossem solidários conosco 
quando nascemos  e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de  tudo isso. Se na 
sociedade não respeitamos as normas  coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria 
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre  ser solidariedade a partir de baixo, 
dos últimos e dos que mais  sofrem. A solidariedade se manifesta então como com-paixão.  Com-
paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar- se com o outro, sofrer com o outro 
para que nunca se sinta só  em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. 
  
Pertence também à humanidade essencial a capacidade  e a vontade de perdoar. Todos somos 
falíveis, podemos errar  involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como  
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.  Perdoar significa não deixar que o 
erro e o ódio tenham a  última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para  que possa 
refazer as relações boas. 
  
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge o outro diante de mim, ai surge o 
imperativo ético de tratá-lo  humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível. 
  
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu 
lugar e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que  todos possam se 
sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa  individual de cada pessoa, é também a cidade, o 
estado e o  planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.  Vejamos agora o que é 
moral. 
 
2. O significado de moral 
 
A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. 
Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a  solidariedade e o 
perdão. Esse jeito diferente chamamos de  moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem 
muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos  organizam a vida. Vamos dar 
um exemplo. Importante é ter  uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar  
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,  contanto que seja casa habitável. 
Assim é com a ética e a moral. 
  
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que  nela todos possam caber inclusive a 
natureza. Faz-se mister  uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam 
encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras  diferentes como os povos organizam a 
ética, dando origem às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a  família, de 
cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer  os laços de solidariedade entre todos, os 
estilos de manifestar   o perdão. 
  
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência  humana e à preservação da Casa 
Comum, a única que temos  que é o Planeta Terra. 
 
(Disponível em:  http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etic...Acesso em:07/10/2014) 
  
Nota: Para resolver a questão, considere o primeiro parágrafo do texto como o trecho “Ética é um 



conjunto...”. 
  
Em “Como gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.” (6°§), a conjunção 
“como” assume o valor semântico de: 
 a) Oposição 
 b) Causa 
 c) Conclusão 
 d) Conseqüência 
 
Questão 94: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014  
Assunto: Vocábulo "que"  
Texto I 

 
Notícia de Jornal 

                               (Fernando Sabino) 
 
Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos 
presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. 
 
Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto 
Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que 
acabou morrendo de fome. 
 
Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso 
(morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que 
morrem de fome. E o homem morreu de fome. 
 
O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. 
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. 
 
Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. 
Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um 
proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de 
passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem 
que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem 
olhar nenhum. Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre 
os homens, sem socorro e sem perdão. 
 
Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da 
minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
 
E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz 
o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do 
homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais 
puderam fazer senão esperar que morresse de fome. 
 
E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro,  Estado da Guanabara, um homem morreu de fome. 

 
(Disponível em http://www.fotolog.com.br/spokesman_/70276847/: Acesso em 10/09/14) 

  
Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação morfossintática do termo em destaque 
no excerto a seguir: 
 



“Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto Socorro e uma 
radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou 
morrendo de fome.” (2º §) 
 
 a) Sujeito e conjunção integrante 
 b) Objeto direto e pronome indefinido 
 c) Sujeito e pronome relativo 
 d) Complemento nominal e conjunção subordinativa 
 e) Objeto direto e pronome relativo 
 
Questão 95: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   

Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 
 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 
provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
Ao analisar a estrutura do texto, percebe-se que se trata de um grande "bloco", formado por um 
único parágrafo. Assinale a opção que melhor estabelece uma relação entre a forma do texto e o 
conteúdo abordado. 
 a)  A forma do texto sugere a sensação de liberdade apresentada pelo autor. 
 b)  A forma do texto simboliza o sentimento de opressão vivenciado pelos escreventes. 
 c)  A forma do texto inviabiliza o ideal de liberdade proposto no texto. 
 d)  A forma livre do texto invalida a percepção de que os escreventes estão oprimidos. 
 
Questão 96: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   

Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 
 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 



o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 
provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
  
É possível perceber que há, no texto, várias referências a um interlocutor ou receptor. Desse 
modo, indique a opção que não evidencia essa característica. 
 a)  "largue tudo de repente sob os olhares à sua volta". 
 b)  "faça os gestos mais calmos quanto os tais escribas mais severos" 
 c)  "os que estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários" 
 d)  "Mas não exagere na medida e sub sem demora ao quarto" 
 
Questão 97: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   

Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 
 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 
provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 



toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
Considerando a tipologia que caracteriza o texto em análise, é correto afirmar que se trata da: 
 a) argumentativa 
 b) narrativa 
 c) descritiva 
 d) expositiva 
 
Questão 98: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   

Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 
 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 
provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
Considerando o contexto e o fragmento "os que estiveram em casa ocupados na limpeza dos 
armários.", conclui-se o seguinte motivo pelo qual a condução da limpeza não fora conhecida pelo 
interlocutor. 
 a) falta de interesse do interlocutor. 
 b) incapacidade das empregadas. 
 c) desconhecimento das tarefas diárias. 
 d) falta de tempo em função do trabalho. 
 
Questão 99: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   

Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 



 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 
provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
O autor baseia seu texto na representação de várias imagens simbólicas. Por exemplo, no trecho 
"dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se despede da vida,", há um fragmento 
destacado que combina duas figuras de linguagem. São elas: 
 a) comparação e eufemismo 
 b) metáfora e ironia 
 c) metonímia e personificação 
 d) hipérbole e paradoxo 
 
Questão 100: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   

Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 
 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 
provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 



por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
O texto começa com a expressão "Nesta sala". Sobre o emprego do pronome demonstrativo 
"esta" que se encontra contraído em tal expressão, é correto afirmar que: 
 a) indica que uma ideia citada anteriormente está sendo retomada. 
 b) revela proximidade entre o enunciador e o espaço narrado. 
 c) indica que o leitor encontra-se no espaço narrado. 
 d) revela distanciamento entre o enunciador e o espaço narrado. 
 
Questão 101: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   

Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 
 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 
provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
  
No fragmento "onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bom-senso do mundo", o pronome 
"onde" poderia ser substituído, mantendo-se o sentido original do texto, pela seguinta estrutua: 
 a) para a qual 
 b) a qual 
 c) na qual 
 d) sobre a qual 
 
Questão 102: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   



Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 
 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 
provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
  
Em "cerre as abas da rede sobre os olhos", pode ser entendido como um sinônimo para o termo 
em destaque a seguinte palavra: 
 a) feche 
 b) cole 
 c) corte 
 d) afaste 
 
Questão 103: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   

Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 
 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 



provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
O conectivo "Mas" introduz a seguinte ideia em relação ao que foi dito anteriormente: 
 a) ressalva 
 b) anulação 
 c) exemplificação 
 d) proporcionalidade 
 
Questão 104: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   

Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 
 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 
provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
O advérbio "aí" tem seu sentido aprendido pelo contexto. Assim, pode-se concluir que ele se 
refere: 
 a) ao ato de subir. 
 b) a não exagerar. 
 c) ao quarto. 
 d) aos pés. 
 
Questão 105: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  



Assunto:   
Aí pelas Três da Tarde 

 
Raduan Nassar 

 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 
provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
O texto pode ser entendido também como um convite ao leitor para mudar de realidade. Um 
elemento gramatical que contribui para esse efeito é: 
 a) a grande quantidade de vocativos. 
 b) a escassez de adjetivos no texto. 
 c) o uso da Norma Culta da Língua. 
 d) o emprego recorrente do modo imperativo. 
 
Questão 106: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   

Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 
 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 



provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
Em "Feito um banhista incerto", percebe-se que se indica, corretamente, a classe gramatical de 
uma dessas palavras em: 
 a) "incerto" - advérbio 
 b) "um" - artigo indefinido 
 c) "um" - numeral 
 d) "banhista" - adjetivo 
 
Questão 107: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   

Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 
 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 
provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
Os parênteses, geralmente, introduzem um comentário acessório no texto. Assim, em "(espécie 
da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído),", considerando o 
contexto, com o trecho em destaque; o autor pretende dizer que o interlocutor: 
 a) sente-se antiquado, obsoleto. 
 b) não é muito sociável. 
 c) não se sente ser humano. 
 d) fala pouco no trabalho. 



 
Questão 108: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   

Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 
 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 
provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
Em "Desça, sem pressa, degrau por degrau, sendo tolerante com o espanto", além de um papel 
sintático a pontuação cumpre um efeito importante, pois: 
 a) impede duplas interpretações. 
 b) isola o aposto. 
 c) reforça a ideia de lentidão. 
 d) indica uma enumeração de termos de mesma função. 
 
Questão 109: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   

Aí pelas Três da Tarde 
 

Raduan Nassar 
 
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si 
o bom senso do mundo, aplicando-se em idéias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros 
ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares 
a sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho do dia, assim como quem se 
despede da vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era 
conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a 



importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 
provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, 
embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau 
por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca 
com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada 
entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que 
apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. 
  
Acentuado pelo mesmo motivo que o vocábulo "invejáveis", tem-se a palavra: 
 a) "comentários" 
 b) "Convém" 
 c) "excluído" 
 d) "mínimas" 
 
Questão 110: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   
Texto 
  

  
  
O humor da tira fica mais bem explicitado: 
 a) pela expressão facial do professor. 
 b) pela representação de uma aula tradicional. 
 c) pelo emprego de letras maiúsculas. 
 d) pela dupla interpretação da pergunta feita. 
 
Questão 111: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   
Texto 
  

  
  
  
Considerando o contexto em que o verbo "assistir" foi empregado, percebe-se que, considerando 
a Norma Padrão, seu uso evidencia um desvio de: 



 a) concordância 
 b) regência 
 c) ortografia 
 d) colocação pronomial 
 
Questão 112: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   
Texto 
  

  
  
  
O vocábulo "mais", presente na charge, permite inferir que o aluno: 
 a) nunca foi à aula. 
 b) sempre frequenta a aula. 
 c) deixou de frequentar a aula. 
 d) passou a frequentar a aula. 
 
Questão 113: IBFC - Sold (PM PB)/PM PB/2014  
Assunto:   
Texto 
  

  
  
  
Considerando que "o aluno" é o sujeito da primeira oração escrita no quadro, assinale o 
comentário correto sintaticamente: 
 a) o vocábulo "não" é adjunto do sujeito "aluno". 
 b) o predicado de tal oração é nominal. 
 c) "o aluno" é um sujeito passivo. 
 d) o predicado de tal oração é verbal. 
 
Questão 114: IBFC - Ag Pen (SEAP BA)/SEAP BA/2014  
Assunto:   

A mulher sem medo 
  
Ele não sabia o que o esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão, 
começou a namorar a mulher sem medo. Na verdade havia aí também um elemento interesseiro; 
tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro chamado "A Vida com a mulher sem 
Medo', uma obra que, imaginava, poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. 
Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. 
  
Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam ser rigorosamente 
obedecidas pela mulher. Mas como impor sua vontade? Como muitos ele recorria a ameaças: 
quero o café servido às nove horas da manhã, senão... E aí vinham as advertência: senão eu 
grito com você, senão eu bato em você, se não eu deixo você sem comida. 
  
Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso; ao contrário, ria às 
gargalhadas. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo. E até dizia, 
gentil: "Bem que eu queria ficar assustada com as suas ameaças, como prova de consideração e 
de afeto, mas você vê, não consigo." 
 
Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, deixava-o completamente perturbado. Meter medo na 
mulher transformou-se para ele em questão de hona. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por 
socorro. 



  
Como fazê-lo? Pensou muito a respeito e chegou a uma conclusão: para amedrontá-la só barata 
ou rato. Resolveu optar pela barata, por uma questão de facilidade:  perto de onde moravam 
havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu quatro 
exemplares, que guardou num vidro de boca larga. 
  
Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse, quando então soltaria as baratas. Já 
antegozava a cena: ela sem dúvida subiria numa cadeira, gritando histericamente. E ele enfim se 
sentiria o vencedor. 
  
Foi neste momento que o rato apareceu. Coisa surpreendente, porque ali não havia ratos, 
sobretudo um roedor como aquele, enorme, ameaçador, o Rei do Ratos. Quando a mulher 
finalmente retornou encontrou-o de pé sobre uma cadeira, agarrado ao vidro com as baratas, 
gritando histericamente. 
  
Fazendo jus à fama ela não demonstrou o menor temor; ao contrário, ria às gargalhadas. Foi 
buscar uma vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo e liquidou-o sem maiores 
problemas. Feito que ajudou o homem, ainda trêmulo, a descer da cadeira. E aí viu que ele 
segurava o vidro com as quatro baratas. O que deixou-a assombrada: o que pretendia ele fazer 
com os pobre insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? 
 
Aquela altura ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava do derradeiro truque para 
assustá-la seria um vexame, mesmo porque, como ele agora o constatava, ela não tinha medo de 
baratas, assim como não tivera medo do rato. O jeito era aceitar a situação. E admitir que viver 
com uma mulher sem medo era uma coisa no mínimo amedrontadora.  

  
(SCLIAR, Moacyr. A mulher sem medo. Folha.com, 17 jan.2011. Disponível em: 

http;//www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1701201107.htm. Acesso em 22/08/2014) 
  

A crônica é um texto que tende a promover reflexões partindo de questões cotidianas. Desse 
modo, o desejo do marido, revelado no primeiro parágrafo, permite concluir que, de acordo com a 
visão de mundo dele: 
 a)  todos os homens deviam relacionar-se com mulheres sem medo. 
 b)  as mulheres do passado eram mais medrosas que as do presente. 
 c)  as mulheres deveriam esconder seus medos diante dos homens. 
 d)  a grande maioria das mulheres são medrosas. 
 e)  tanto homens quanto mulheres são medrosos. 
 
Questão 115: IBFC - Ag Pen (SEAP BA)/SEAP BA/2014  
Assunto:   

A mulher sem medo 
  
Ele não sabia o que o esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão, 
começou a namorar a mulher sem medo. Na verdade havia aí também um elemento interesseiro; 
tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro chamado "A Vida com a mulher sem 
Medo', uma obra que, imaginava, poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. 
Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. 
  
Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam ser rigorosamente 
obedecidas pela mulher. Mas como impor sua vontade? Como muitos ele recorria a ameaças: 
quero o café servido às nove horas da manhã, senão... E aí vinham as advertência: senão eu 
grito com você, senão eu bato em você, se não eu deixo você sem comida. 
  
Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso; ao contrário, ria às 
gargalhadas. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo. E até dizia, 
gentil: "Bem que eu queria ficar assustada com as suas ameaças, como prova de consideração e 



de afeto, mas você vê, não consigo." 
 
Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, deixava-o completamente perturbado. Meter medo na 
mulher transformou-se para ele em questão de hona. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por 
socorro. 
  
Como fazê-lo? Pensou muito a respeito e chegou a uma conclusão: para amedrontá-la só barata 
ou rato. Resolveu optar pela barata, por uma questão de facilidade:  perto de onde moravam 
havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu quatro 
exemplares, que guardou num vidro de boca larga. 
  
Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse, quando então soltaria as baratas. Já 
antegozava a cena: ela sem dúvida subiria numa cadeira, gritando histericamente. E ele enfim se 
sentiria o vencedor. 
  
Foi neste momento que o rato apareceu. Coisa surpreendente, porque ali não havia ratos, 
sobretudo um roedor como aquele, enorme, ameaçador, o Rei do Ratos. Quando a mulher 
finalmente retornou encontrou-o de pé sobre uma cadeira, agarrado ao vidro com as baratas, 
gritando histericamente. 
  
Fazendo jus à fama ela não demonstrou o menor temor; ao contrário, ria às gargalhadas. Foi 
buscar uma vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo e liquidou-o sem maiores 
problemas. Feito que ajudou o homem, ainda trêmulo, a descer da cadeira. E aí viu que ele 
segurava o vidro com as quatro baratas. O que deixou-a assombrada: o que pretendia ele fazer 
com os pobre insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? 
 
Aquela altura ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava do derradeiro truque para 
assustá-la seria um vexame, mesmo porque, como ele agora o constatava, ela não tinha medo de 
baratas, assim como não tivera medo do rato. O jeito era aceitar a situação. E admitir que viver 
com uma mulher sem medo era uma coisa no mínimo amedrontadora.  

  
(SCLIAR, Moacyr. A mulher sem medo. Folha.com, 17 jan.2011. Disponível em: 

http;//www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1701201107.htm. Acesso em 22/08/2014) 
  

No fragmento "Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam', o pronome 
possessivo estabelece uma relação entre o possuidor e a "coisa" possuída. Sobre essa afirmação 
e o trecho em análise, assinale a opção correta. 
 a)  o "homem" é o possuidor. 
 b)  a "mulher" é a coisa possuída. 
 c)  "ordens" é o possuidor. 
 d)  "casa" é a coisa possuída. 
 e)  a "mulher" é o possuidor. 
 
Questão 116: IBFC - Ag Pen (SEAP BA)/SEAP BA/2014  
Assunto:   

A mulher sem medo 
  
Ele não sabia o que o esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão, 
começou a namorar a mulher sem medo. Na verdade havia aí também um elemento interesseiro; 
tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro chamado "A Vida com a mulher sem 
Medo', uma obra que, imaginava, poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. 
Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. 
  
Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam ser rigorosamente 
obedecidas pela mulher. Mas como impor sua vontade? Como muitos ele recorria a ameaças: 
quero o café servido às nove horas da manhã, senão... E aí vinham as advertência: senão eu 



grito com você, senão eu bato em você, se não eu deixo você sem comida. 
  
Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso; ao contrário, ria às 
gargalhadas. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo. E até dizia, 
gentil: "Bem que eu queria ficar assustada com as suas ameaças, como prova de consideração e 
de afeto, mas você vê, não consigo." 
 
Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, deixava-o completamente perturbado. Meter medo na 
mulher transformou-se para ele em questão de hona. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por 
socorro. 
  
Como fazê-lo? Pensou muito a respeito e chegou a uma conclusão: para amedrontá-la só barata 
ou rato. Resolveu optar pela barata, por uma questão de facilidade:  perto de onde moravam 
havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu quatro 
exemplares, que guardou num vidro de boca larga. 
  
Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse, quando então soltaria as baratas. Já 
antegozava a cena: ela sem dúvida subiria numa cadeira, gritando histericamente. E ele enfim se 
sentiria o vencedor. 
  
Foi neste momento que o rato apareceu. Coisa surpreendente, porque ali não havia ratos, 
sobretudo um roedor como aquele, enorme, ameaçador, o Rei do Ratos. Quando a mulher 
finalmente retornou encontrou-o de pé sobre uma cadeira, agarrado ao vidro com as baratas, 
gritando histericamente. 
  
Fazendo jus à fama ela não demonstrou o menor temor; ao contrário, ria às gargalhadas. Foi 
buscar uma vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo e liquidou-o sem maiores 
problemas. Feito que ajudou o homem, ainda trêmulo, a descer da cadeira. E aí viu que ele 
segurava o vidro com as quatro baratas. O que deixou-a assombrada: o que pretendia ele fazer 
com os pobre insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? 
 
Aquela altura ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava do derradeiro truque para 
assustá-la seria um vexame, mesmo porque, como ele agora o constatava, ela não tinha medo de 
baratas, assim como não tivera medo do rato. O jeito era aceitar a situação. E admitir que viver 
com uma mulher sem medo era uma coisa no mínimo amedrontadora.  

  
(SCLIAR, Moacyr. A mulher sem medo. Folha.com, 17 jan.2011. Disponível em: 

http;//www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1701201107.htm. Acesso em 22/08/2014) 
  

O texto explora uma relação de dominação do homem sobre a mulher ou, pelo menos, uma 
tentativa de que essa se estabelecesse. Simboliza ainda que essa não se trata de uma postura 
isolada do personagem. Assinale o fragmento do texto que melhor ilustra o fato de não ser um 
comportamento isolado. 
 a)  "Dominador, o homem queria ser o rei da casa." (2º parágrafo) 
 b)  "Na verdade havia aí também um elemento interesseiro;" (1º parágrafo) 
 c)  "Como muitos ele recorria a ameaças" (2º parágrafo) 
 d)  "senão eu grito com você, senão eu bato em você," (2º parágrafo) 
 e)  "Ou aquilo era um novo tipo de perversão?" (8º parágrafo) 
 
Questão 117: IBFC - Ag Pen (SEAP BA)/SEAP BA/2014  
Assunto:   

A mulher sem medo 
  
Ele não sabia o que o esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão, 
começou a namorar a mulher sem medo. Na verdade havia aí também um elemento interesseiro; 
tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro chamado "A Vida com a mulher sem 



Medo', uma obra que, imaginava, poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. 
Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. 
  
Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam ser rigorosamente 
obedecidas pela mulher. Mas como impor sua vontade? Como muitos ele recorria a ameaças: 
quero o café servido às nove horas da manhã, senão... E aí vinham as advertência: senão eu 
grito com você, senão eu bato em você, se não eu deixo você sem comida. 
  
Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso; ao contrário, ria às 
gargalhadas. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo. E até dizia, 
gentil: "Bem que eu queria ficar assustada com as suas ameaças, como prova de consideração e 
de afeto, mas você vê, não consigo." 
 
Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, deixava-o completamente perturbado. Meter medo na 
mulher transformou-se para ele em questão de hona. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por 
socorro. 
  
Como fazê-lo? Pensou muito a respeito e chegou a uma conclusão: para amedrontá-la só barata 
ou rato. Resolveu optar pela barata, por uma questão de facilidade:  perto de onde moravam 
havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu quatro 
exemplares, que guardou num vidro de boca larga. 
  
Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse, quando então soltaria as baratas. Já 
antegozava a cena: ela sem dúvida subiria numa cadeira, gritando histericamente. E ele enfim se 
sentiria o vencedor. 
  
Foi neste momento que o rato apareceu. Coisa surpreendente, porque ali não havia ratos, 
sobretudo um roedor como aquele, enorme, ameaçador, o Rei do Ratos. Quando a mulher 
finalmente retornou encontrou-o de pé sobre uma cadeira, agarrado ao vidro com as baratas, 
gritando histericamente. 
  
Fazendo jus à fama ela não demonstrou o menor temor; ao contrário, ria às gargalhadas. Foi 
buscar uma vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo e liquidou-o sem maiores 
problemas. Feito que ajudou o homem, ainda trêmulo, a descer da cadeira. E aí viu que ele 
segurava o vidro com as quatro baratas. O que deixou-a assombrada: o que pretendia ele fazer 
com os pobre insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? 
 
Aquela altura ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava do derradeiro truque para 
assustá-la seria um vexame, mesmo porque, como ele agora o constatava, ela não tinha medo de 
baratas, assim como não tivera medo do rato. O jeito era aceitar a situação. E admitir que viver 
com uma mulher sem medo era uma coisa no mínimo amedrontadora.  

  
(SCLIAR, Moacyr. A mulher sem medo. Folha.com, 17 jan.2011. Disponível em: 

http;//www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1701201107.htm. Acesso em 22/08/2014) 
  

Ao relacionar os verbos em "como ele agora o constatava, ela não tinha medo de baratas, assim 
como não tivera medo do rato.", o autor obtém o seguinte efeito semântico: 
 a)  valor de ação concluída provocada pelo pretérito perfeito do Indicativo. 
 b)  valor de ação passada anterior a outra também passada com o Pretérito mais-que-perfeito. 
 c)  ação passada associada ao futuro com o pretérito imperfeito "constatava". 
 d)  ação presente voltada para o futuro com a forma "tivera". 
 e)  valor imperativo com as formas "constatava" e "tinha". 
  
 
Questão 118: IBFC - Ag Pen (SEAP BA)/SEAP BA/2014  
Assunto:   



A mulher sem medo 
  
Ele não sabia o que o esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão, 
começou a namorar a mulher sem medo. Na verdade havia aí também um elemento interesseiro; 
tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro chamado "A Vida com a mulher sem 
Medo', uma obra que, imaginava, poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. 
Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. 
  
Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam ser rigorosamente 
obedecidas pela mulher. Mas como impor sua vontade? Como muitos ele recorria a ameaças: 
quero o café servido às nove horas da manhã, senão... E aí vinham as advertência: senão eu 
grito com você, senão eu bato em você, se não eu deixo você sem comida. 
  
Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso; ao contrário, ria às 
gargalhadas. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo. E até dizia, 
gentil: "Bem que eu queria ficar assustada com as suas ameaças, como prova de consideração e 
de afeto, mas você vê, não consigo." 
 
Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, deixava-o completamente perturbado. Meter medo na 
mulher transformou-se para ele em questão de hona. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por 
socorro. 
  
Como fazê-lo? Pensou muito a respeito e chegou a uma conclusão: para amedrontá-la só barata 
ou rato. Resolveu optar pela barata, por uma questão de facilidade:  perto de onde moravam 
havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu quatro 
exemplares, que guardou num vidro de boca larga. 
  
Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse, quando então soltaria as baratas. Já 
antegozava a cena: ela sem dúvida subiria numa cadeira, gritando histericamente. E ele enfim se 
sentiria o vencedor. 
  
Foi neste momento que o rato apareceu. Coisa surpreendente, porque ali não havia ratos, 
sobretudo um roedor como aquele, enorme, ameaçador, o Rei do Ratos. Quando a mulher 
finalmente retornou encontrou-o de pé sobre uma cadeira, agarrado ao vidro com as baratas, 
gritando histericamente. 
  
Fazendo jus à fama ela não demonstrou o menor temor; ao contrário, ria às gargalhadas. Foi 
buscar uma vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo e liquidou-o sem maiores 
problemas. Feito que ajudou o homem, ainda trêmulo, a descer da cadeira. E aí viu que ele 
segurava o vidro com as quatro baratas. O que deixou-a assombrada: o que pretendia ele fazer 
com os pobre insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? 
 
Aquela altura ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava do derradeiro truque para 
assustá-la seria um vexame, mesmo porque, como ele agora o constatava, ela não tinha medo de 
baratas, assim como não tivera medo do rato. O jeito era aceitar a situação. E admitir que viver 
com uma mulher sem medo era uma coisa no mínimo amedrontadora.  

  
(SCLIAR, Moacyr. A mulher sem medo. Folha.com, 17 jan.2011. Disponível em: 

http;//www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1701201107.htm. Acesso em 22/08/2014) 
  

Considerando a oração "Já antegozava a cena:" e o contexto em que ela está inserida, percebe-
se que o sentido do vocábulo em destaque revela, por parte do marido, uma atitude: 
 a)  solidária 
 b)  amistosa 
 c)  covarde 
 d)  preocupada 



 e)  sociável 
  
  
  
 
Questão 119: IBFC - Ag Pen (SEAP BA)/SEAP BA/2014  
Assunto:   

A mulher sem medo 
  
Ele não sabia o que o esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão, 
começou a namorar a mulher sem medo. Na verdade havia aí também um elemento interesseiro; 
tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro chamado "A Vida com a mulher sem 
Medo', uma obra que, imaginava, poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. 
Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. 
  
Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam ser rigorosamente 
obedecidas pela mulher. Mas como impor sua vontade? Como muitos ele recorria a ameaças: 
quero o café servido às nove horas da manhã, senão... E aí vinham as advertência: senão eu 
grito com você, senão eu bato em você, se não eu deixo você sem comida. 
  
Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso; ao contrário, ria às 
gargalhadas. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo. E até dizia, 
gentil: "Bem que eu queria ficar assustada com as suas ameaças, como prova de consideração e 
de afeto, mas você vê, não consigo." 
 
Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, deixava-o completamente perturbado. Meter medo na 
mulher transformou-se para ele em questão de hona. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por 
socorro. 
  
Como fazê-lo? Pensou muito a respeito e chegou a uma conclusão: para amedrontá-la só barata 
ou rato. Resolveu optar pela barata, por uma questão de facilidade:  perto de onde moravam 
havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu quatro 
exemplares, que guardou num vidro de boca larga. 
  
Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse, quando então soltaria as baratas. Já 
antegozava a cena: ela sem dúvida subiria numa cadeira, gritando histericamente. E ele enfim se 
sentiria o vencedor. 
  
Foi neste momento que o rato apareceu. Coisa surpreendente, porque ali não havia ratos, 
sobretudo um roedor como aquele, enorme, ameaçador, o Rei do Ratos. Quando a mulher 
finalmente retornou encontrou-o de pé sobre uma cadeira, agarrado ao vidro com as baratas, 
gritando histericamente. 
  
Fazendo jus à fama ela não demonstrou o menor temor; ao contrário, ria às gargalhadas. Foi 
buscar uma vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo e liquidou-o sem maiores 
problemas. Feito que ajudou o homem, ainda trêmulo, a descer da cadeira. E aí viu que ele 
segurava o vidro com as quatro baratas. O que deixou-a assombrada: o que pretendia ele fazer 
com os pobre insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? 
 
Aquela altura ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava do derradeiro truque para 
assustá-la seria um vexame, mesmo porque, como ele agora o constatava, ela não tinha medo de 
baratas, assim como não tivera medo do rato. O jeito era aceitar a situação. E admitir que viver 
com uma mulher sem medo era uma coisa no mínimo amedrontadora.  

  
(SCLIAR, Moacyr. A mulher sem medo. Folha.com, 17 jan.2011. Disponível em: 

http;//www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1701201107.htm. Acesso em 22/08/2014) 



  
Ao observar a relação entre as orações em "Fazendo jus à fama a ela não demonstrou o menor 
temor;", nota-se que deveria haver uma vírgula entre elas. Isso porque: 
 a)  são duas orações coordenadas. 
 b)  apenas a primeira oração é independente da segunda 
 c)  apenas a segunda oração é coordenada. 
 d)  as duas orações são subordinadas sem a presença de uma principal. 
 e)  a primeira oração é subordinada e antecede a principal. 
  
 
Questão 120: IBFC - Ag Pen (SEAP BA)/SEAP BA/2014  
Assunto:   

A mulher sem medo 
  
Ele não sabia o que o esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão, 
começou a namorar a mulher sem medo. Na verdade havia aí também um elemento interesseiro; 
tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro chamado "A Vida com a mulher sem 
Medo', uma obra que, imaginava, poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. 
Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. 
  
Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam ser rigorosamente 
obedecidas pela mulher. Mas como impor sua vontade? Como muitos ele recorria a ameaças: 
quero o café servido às nove horas da manhã, senão... E aí vinham as advertência: senão eu 
grito com você, senão eu bato em você, se não eu deixo você sem comida. 
  
Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso; ao contrário, ria às 
gargalhadas. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo. E até dizia, 
gentil: "Bem que eu queria ficar assustada com as suas ameaças, como prova de consideração e 
de afeto, mas você vê, não consigo." 
 
Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, deixava-o completamente perturbado. Meter medo na 
mulher transformou-se para ele em questão de hona. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por 
socorro. 
  
Como fazê-lo? Pensou muito a respeito e chegou a uma conclusão: para amedrontá-la só barata 
ou rato. Resolveu optar pela barata, por uma questão de facilidade:  perto de onde moravam 
havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu quatro 
exemplares, que guardou num vidro de boca larga. 
  
Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse, quando então soltaria as baratas. Já 
antegozava a cena: ela sem dúvida subiria numa cadeira, gritando histericamente. E ele enfim se 
sentiria o vencedor. 
  
Foi neste momento que o rato apareceu. Coisa surpreendente, porque ali não havia ratos, 
sobretudo um roedor como aquele, enorme, ameaçador, o Rei do Ratos. Quando a mulher 
finalmente retornou encontrou-o de pé sobre uma cadeira, agarrado ao vidro com as baratas, 
gritando histericamente. 
  
Fazendo jus à fama ela não demonstrou o menor temor; ao contrário, ria às gargalhadas. Foi 
buscar uma vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo e liquidou-o sem maiores 
problemas. Feito que ajudou o homem, ainda trêmulo, a descer da cadeira. E aí viu que ele 
segurava o vidro com as quatro baratas. O que deixou-a assombrada: o que pretendia ele fazer 
com os pobre insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? 
 
Aquela altura ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava do derradeiro truque para 



assustá-la seria um vexame, mesmo porque, como ele agora o constatava, ela não tinha medo de 
baratas, assim como não tivera medo do rato. O jeito era aceitar a situação. E admitir que viver 
com uma mulher sem medo era uma coisa no mínimo amedrontadora.  

  
(SCLIAR, Moacyr. A mulher sem medo. Folha.com, 17 jan.2011. Disponível em: 

http;//www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1701201107.htm. Acesso em 22/08/2014) 
  

Percebe-se, pelo entendimento global do texto, que os planos do marido de assustar a mulher 
não deram certo porque: 
 a)  apareceu um rato enorme. 
 b)  ele não conseguiu um grande número de baratas. 
 c)  a mulher viu-o sobre uma cadeira. 
 d)  ele gritou histericamente na presença do rato. 
 e)  a mulher não tinha medo nem de ratos, nem de baratas. 
  
  
Questão 121: IBFC - Ag Pen (SEAP BA)/SEAP BA/2014  
Assunto:   

A mulher sem medo 
  
Ele não sabia o que o esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão, 
começou a namorar a mulher sem medo. Na verdade havia aí também um elemento interesseiro; 
tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro chamado "A Vida com a mulher sem 
Medo', uma obra que, imaginava, poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. 
Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. 
  
Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam ser rigorosamente 
obedecidas pela mulher. Mas como impor sua vontade? Como muitos ele recorria a ameaças: 
quero o café servido às nove horas da manhã, senão... E aí vinham as advertência: senão eu 
grito com você, senão eu bato em você, se não eu deixo você sem comida. 
  
Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso; ao contrário, ria às 
gargalhadas. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo. E até dizia, 
gentil: "Bem que eu queria ficar assustada com as suas ameaças, como prova de consideração e 
de afeto, mas você vê, não consigo." 
 
Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, deixava-o completamente perturbado. Meter medo na 
mulher transformou-se para ele em questão de hona. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por 
socorro. 
  
Como fazê-lo? Pensou muito a respeito e chegou a uma conclusão: para amedrontá-la só barata 
ou rato. Resolveu optar pela barata, por uma questão de facilidade:  perto de onde moravam 
havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu quatro 
exemplares, que guardou num vidro de boca larga. 
  
Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse, quando então soltaria as baratas. Já 
antegozava a cena: ela sem dúvida subiria numa cadeira, gritando histericamente. E ele enfim se 
sentiria o vencedor. 
  
Foi neste momento que o rato apareceu. Coisa surpreendente, porque ali não havia ratos, 
sobretudo um roedor como aquele, enorme, ameaçador, o Rei do Ratos. Quando a mulher 
finalmente retornou encontrou-o de pé sobre uma cadeira, agarrado ao vidro com as baratas, 
gritando histericamente. 
  
Fazendo jus à fama ela não demonstrou o menor temor; ao contrário, ria às gargalhadas. Foi 
buscar uma vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo e liquidou-o sem maiores 



problemas. Feito que ajudou o homem, ainda trêmulo, a descer da cadeira. E aí viu que ele 
segurava o vidro com as quatro baratas. O que deixou-a assombrada: o que pretendia ele fazer 
com os pobre insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? 
 
Aquela altura ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava do derradeiro truque para 
assustá-la seria um vexame, mesmo porque, como ele agora o constatava, ela não tinha medo de 
baratas, assim como não tivera medo do rato. O jeito era aceitar a situação. E admitir que viver 
com uma mulher sem medo era uma coisa no mínimo amedrontadora.  

  
(SCLIAR, Moacyr. A mulher sem medo. Folha.com, 17 jan.2011. Disponível em: 

http;//www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1701201107.htm. Acesso em 22/08/2014) 
  

Em todas as opções abaixo, destacam-se termos que cumprem o papel de conectivos na Língua 
(preposições ou conjunções); exceto em uma. Assinale-a. 
 a)  "Ele não sabia o que o esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão." 
 b)  "Meter medo na mulher transformou-se para ele em questão de honra." 
 c)  "Foi até lá e conseguiu quatro exemplares, que guardou num vidro de boca larga." 
 d)  "Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse." 
 e)  "ela sem dúvida subiria numa cadeira, gritando histericamente." 
 
Questão 122: IBFC - Ag Pen (SEAP BA)/SEAP BA/2014  
Assunto:   

A mulher sem medo 
  
Ele não sabia o que o esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão, 
começou a namorar a mulher sem medo. Na verdade havia aí também um elemento interesseiro; 
tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro chamado "A Vida com a mulher sem 
Medo', uma obra que, imaginava, poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. 
Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. 
  
Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam ser rigorosamente 
obedecidas pela mulher. Mas como impor sua vontade? Como muitos ele recorria a ameaças: 
quero o café servido às nove horas da manhã, senão... E aí vinham as advertência: senão eu 
grito com você, senão eu bato em você, se não eu deixo você sem comida. 
  
Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso; ao contrário, ria às 
gargalhadas. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo. E até dizia, 
gentil: "Bem que eu queria ficar assustada com as suas ameaças, como prova de consideração e 
de afeto, mas você vê, não consigo." 
 
Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, deixava-o completamente perturbado. Meter medo na 
mulher transformou-se para ele em questão de hona. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por 
socorro. 
  
Como fazê-lo? Pensou muito a respeito e chegou a uma conclusão: para amedrontá-la só barata 
ou rato. Resolveu optar pela barata, por uma questão de facilidade:  perto de onde moravam 
havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu quatro 
exemplares, que guardou num vidro de boca larga. 
  
Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse, quando então soltaria as baratas. Já 
antegozava a cena: ela sem dúvida subiria numa cadeira, gritando histericamente. E ele enfim se 
sentiria o vencedor. 
  
Foi neste momento que o rato apareceu. Coisa surpreendente, porque ali não havia ratos, 
sobretudo um roedor como aquele, enorme, ameaçador, o Rei do Ratos. Quando a mulher 
finalmente retornou encontrou-o de pé sobre uma cadeira, agarrado ao vidro com as baratas, 



gritando histericamente. 
  
Fazendo jus à fama ela não demonstrou o menor temor; ao contrário, ria às gargalhadas. Foi 
buscar uma vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo e liquidou-o sem maiores 
problemas. Feito que ajudou o homem, ainda trêmulo, a descer da cadeira. E aí viu que ele 
segurava o vidro com as quatro baratas. O que deixou-a assombrada: o que pretendia ele fazer 
com os pobre insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? 
 
Aquela altura ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava do derradeiro truque para 
assustá-la seria um vexame, mesmo porque, como ele agora o constatava, ela não tinha medo de 
baratas, assim como não tivera medo do rato. O jeito era aceitar a situação. E admitir que viver 
com uma mulher sem medo era uma coisa no mínimo amedrontadora.  

  
(SCLIAR, Moacyr. A mulher sem medo. Folha.com, 17 jan.2011. Disponível em: 

http;//www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1701201107.htm. Acesso em 22/08/2014) 
  

Quanto à ocorrência da crase, assinale a opção que apresenta um comentário correto sobre o 
seguinte trecho e o termo em destaque "Feito que ajudou o homem, ainda trêmulo, a descer da 
cadeira.'. 
 a)  não ocorre crase pois há um verbo após o termo em destaque. 
 b)  deveria ocorrer crase para impedir dupla interpretação. 
 c)  não deveria ocorrer crase um vez que o termo destacado é apenas um artigo. 
 d)  a crase é facultativa em situações como a do exemplo. 
 e)  deveria ocorrer crase pois se trata de uma locução adverbial. 
  
 
Questão 123: IBFC - Ag Pen (SEAP BA)/SEAP BA/2014  
Assunto:   

A mulher sem medo 
  
Ele não sabia o que o esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão, 
começou a namorar a mulher sem medo. Na verdade havia aí também um elemento interesseiro; 
tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro chamado "A Vida com a mulher sem 
Medo', uma obra que, imaginava, poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. 
Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. 
  
Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam ser rigorosamente 
obedecidas pela mulher. Mas como impor sua vontade? Como muitos ele recorria a ameaças: 
quero o café servido às nove horas da manhã, senão... E aí vinham as advertência: senão eu 
grito com você, senão eu bato em você, se não eu deixo você sem comida. 
  
Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso; ao contrário, ria às 
gargalhadas. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo. E até dizia, 
gentil: "Bem que eu queria ficar assustada com as suas ameaças, como prova de consideração e 
de afeto, mas você vê, não consigo." 
 
Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, deixava-o completamente perturbado. Meter medo na 
mulher transformou-se para ele em questão de hona. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por 
socorro. 
  
Como fazê-lo? Pensou muito a respeito e chegou a uma conclusão: para amedrontá-la só barata 
ou rato. Resolveu optar pela barata, por uma questão de facilidade:  perto de onde moravam 
havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu quatro 
exemplares, que guardou num vidro de boca larga. 
  
Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse, quando então soltaria as baratas. Já 



antegozava a cena: ela sem dúvida subiria numa cadeira, gritando histericamente. E ele enfim se 
sentiria o vencedor. 
  
Foi neste momento que o rato apareceu. Coisa surpreendente, porque ali não havia ratos, 
sobretudo um roedor como aquele, enorme, ameaçador, o Rei do Ratos. Quando a mulher 
finalmente retornou encontrou-o de pé sobre uma cadeira, agarrado ao vidro com as baratas, 
gritando histericamente. 
  
Fazendo jus à fama ela não demonstrou o menor temor; ao contrário, ria às gargalhadas. Foi 
buscar uma vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo e liquidou-o sem maiores 
problemas. Feito que ajudou o homem, ainda trêmulo, a descer da cadeira. E aí viu que ele 
segurava o vidro com as quatro baratas. O que deixou-a assombrada: o que pretendia ele fazer 
com os pobre insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? 
 
Aquela altura ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava do derradeiro truque para 
assustá-la seria um vexame, mesmo porque, como ele agora o constatava, ela não tinha medo de 
baratas, assim como não tivera medo do rato. O jeito era aceitar a situação. E admitir que viver 
com uma mulher sem medo era uma coisa no mínimo amedrontadora.  

  
(SCLIAR, Moacyr. A mulher sem medo. Folha.com, 17 jan.2011. Disponível em: 

http;//www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1701201107.htm. Acesso em 22/08/2014) 
  

Quando a mulher afirma "Bem que eu queria ficar assustada com as suas ameaças, como prova 
de consideração e de afeto, mas você vê, não consigo.", percebe-se que, de acordo com o texto: 
 a)  ela mentia quanto ao fato de não sentir medo de nada. 
 b)  ela fingia medo para satisfazer as vontades do homem. 
 c)  ela não sentia afeto pelo homem uma vez que não o temia. 
 d)  a forma do homem de demonstrar amor era pela maldade. 
 e)  deveria ocorrer crase pois se trata de uma locução adverbial. 
  
 
Questão 124: IBFC - Med ASS (IPSEMG)/IPSEMG/Cirurgia cabeça - pescoço/2014  
Assunto:   
Texto I 

 
Os sapatos de meu pai 

 
O dia começou completamente sexta-feira, pensei enquanto levava o saco de lixo para a calçada. 
Um céu úmido chuviscava irritação sobre a cidade indefesa e fria, obrigando-me a proteger o 
rosto do vento molhado e escolher o lugar onde punha os pés. As lojas vizinhas também 
levantaram suas portas onduladas. Minha rotina dos dias pares, nossa escala entre as 
balconistas. 
 
A três passos do poste, junto ao qual deixaria minha carga, dois sapatos largos e sujos, 
tamanhos, o direito esfregando-se na guia para se livrar do barro. Meu sangue parou e todo meu 
corpo também. Só meus olhos mantinham alguma vida, mas que não ousavam subir além de dois 
palmos das pernas. O medo grudava-me no céu da boca um gosto indeciso entre o morno e o 
frio. Qualquer coisa amarga em uma colher: toma, minha filha, vai te fazer bem. Eram os sapatos 
de meu pai. Por tudo que sei dele, eram os sapatos de meu pai. 
 
Já não sei se o que me resta dele, de meu pai, são reminiscências minhas, situações que eu 
mesma vivi, ou são as lembranças de minha mãe, casos que ela me contava com olhos 
brilhantes, muitas vezes de lágrimas, outras vezes de pura paixão. 
 
Paralisada no meio do caminho, não conseguia desgrudar os olhos daquele sapato embarrado 
esfregando-se na quina da guia. A garoa apertava mais densa, e um pequeno córrego escorria 



pelo meio-fio. Quase alegre. A poucos metros abaixo, entretanto, sem nenhuma resistência, 
despejava-se na boca de lobo e sumia na face escura da sexta-feira. Lá embaixo. 
  
[...] 

 
(BRAFF, Menalton. A coleira no pescoço. São Paulo: Bertrand Brasil. p.77-80) 

  
A leitura atenta do texto permite inferir o tipo de relação que a narradora possuía com o pai. Trata-
se de uma relação pautada: 
 a)  na admiração 
 b)  no medo 
 c)  na confiança 
 d)  no diálogo 
 
Questão 125: IBFC - Med ASS (IPSEMG)/IPSEMG/Cirurgia cabeça - pescoço/2014  
Assunto:   
Texto I 

 
Os sapatos de meu pai 

 
O dia começou completamente sexta-feira, pensei enquanto levava o saco de lixo para a calçada. 
Um céu úmido chuviscava irritação sobre a cidade indefesa e fria, obrigando-me a proteger o 
rosto do vento molhado e escolher o lugar onde punha os pés. As lojas vizinhas também 
levantaram suas portas onduladas. Minha rotina dos dias pares, nossa escala entre as 
balconistas. 
 
A três passos do poste, junto ao qual deixaria minha carga, dois sapatos largos e sujos, 
tamanhos, o direito esfregando-se na guia para se livrar do barro. Meu sangue parou e todo meu 
corpo também. Só meus olhos mantinham alguma vida, mas que não ousavam subir além de dois 
palmos das pernas. O medo grudava-me no céu da boca um gosto indeciso entre o morno e o 
frio. Qualquer coisa amarga em uma colher: toma, minha filha, vai te fazer bem. Eram os sapatos 
de meu pai. Por tudo que sei dele, eram os sapatos de meu pai. 
 
Já não sei se o que me resta dele, de meu pai, são reminiscências minhas, situações que eu 
mesma vivi, ou são as lembranças de minha mãe, casos que ela me contava com olhos 
brilhantes, muitas vezes de lágrimas, outras vezes de pura paixão. 
 
Paralisada no meio do caminho, não conseguia desgrudar os olhos daquele sapato embarrado 
esfregando-se na quina da guia. A garoa apertava mais densa, e um pequeno córrego escorria 
pelo meio-fio. Quase alegre. A poucos metros abaixo, entretanto, sem nenhuma resistência, 
despejava-se na boca de lobo e sumia na face escura da sexta-feira. Lá embaixo. 
  
[...] 

 
(BRAFF, Menalton. A coleira no pescoço. São Paulo: Bertrand Brasil. p.77-80) 

  
O texto em análise pertence ao gênero conto, que é tipicamente narrativo. Contudo, o fragmento 
acima aponta para o predomínio de uma outra tipologia textual que é a: 
 a)  exposição 
 b)  injunção 
 c)  descrição 
 d)  argumentação 
 
Questão 126: IBFC - Med ASS (IPSEMG)/IPSEMG/Cirurgia cabeça - pescoço/2014  
Assunto:   
Texto I 



 
Os sapatos de meu pai 

 
O dia começou completamente sexta-feira, pensei enquanto levava o saco de lixo para a calçada. 
Um céu úmido chuviscava irritação sobre a cidade indefesa e fria, obrigando-me a proteger o 
rosto do vento molhado e escolher o lugar onde punha os pés. As lojas vizinhas também 
levantaram suas portas onduladas. Minha rotina dos dias pares, nossa escala entre as 
balconistas. 
 
A três passos do poste, junto ao qual deixaria minha carga, dois sapatos largos e sujos, 
tamanhos, o direito esfregando-se na guia para se livrar do barro. Meu sangue parou e todo meu 
corpo também. Só meus olhos mantinham alguma vida, mas que não ousavam subir além de dois 
palmos das pernas. O medo grudava-me no céu da boca um gosto indeciso entre o morno e o 
frio. Qualquer coisa amarga em uma colher: toma, minha filha, vai te fazer bem. Eram os sapatos 
de meu pai. Por tudo que sei dele, eram os sapatos de meu pai. 
 
Já não sei se o que me resta dele, de meu pai, são reminiscências minhas, situações que eu 
mesma vivi, ou são as lembranças de minha mãe, casos que ela me contava com olhos 
brilhantes, muitas vezes de lágrimas, outras vezes de pura paixão. 
 
Paralisada no meio do caminho, não conseguia desgrudar os olhos daquele sapato embarrado 
esfregando-se na quina da guia. A garoa apertava mais densa, e um pequeno córrego escorria 
pelo meio-fio. Quase alegre. A poucos metros abaixo, entretanto, sem nenhuma resistência, 
despejava-se na boca de lobo e sumia na face escura da sexta-feira. Lá embaixo. 
  
[...] 

 
(BRAFF, Menalton. A coleira no pescoço. São Paulo: Bertrand Brasil. p.77-80) 

  
Embora narrado em primeira pessoa, é possível perceber no texto uma passagem que ilustre um 
exemplo de discurso direto. Indique a opção que a transcreve. 
 a)  “o direito esfregando-se na guia para se livrar do barro.” 
 b)  “toma, minha filha, vai te fazer bem.” 
 c)  “Já não sei se o que me resta dele, de meu pai,” 
 d)  “A garoa apertava mais densa, e um pequeno” 
 
Questão 127: IBFC - Med ASS (IPSEMG)/IPSEMG/Cirurgia cabeça - pescoço/2014  
Assunto:   
Texto I 

 
Os sapatos de meu pai 

 
O dia começou completamente sexta-feira, pensei enquanto levava o saco de lixo para a calçada. 
Um céu úmido chuviscava irritação sobre a cidade indefesa e fria, obrigando-me a proteger o 
rosto do vento molhado e escolher o lugar onde punha os pés. As lojas vizinhas também 
levantaram suas portas onduladas. Minha rotina dos dias pares, nossa escala entre as 
balconistas. 
 
A três passos do poste, junto ao qual deixaria minha carga, dois sapatos largos e sujos, 
tamanhos, o direito esfregando-se na guia para se livrar do barro. Meu sangue parou e todo meu 
corpo também. Só meus olhos mantinham alguma vida, mas que não ousavam subir além de dois 
palmos das pernas. O medo grudava-me no céu da boca um gosto indeciso entre o morno e o 
frio. Qualquer coisa amarga em uma colher: toma, minha filha, vai te fazer bem. Eram os sapatos 
de meu pai. Por tudo que sei dele, eram os sapatos de meu pai. 
 
Já não sei se o que me resta dele, de meu pai, são reminiscências minhas, situações que eu 



mesma vivi, ou são as lembranças de minha mãe, casos que ela me contava com olhos 
brilhantes, muitas vezes de lágrimas, outras vezes de pura paixão. 
 
Paralisada no meio do caminho, não conseguia desgrudar os olhos daquele sapato embarrado 
esfregando-se na quina da guia. A garoa apertava mais densa, e um pequeno córrego escorria 
pelo meio-fio. Quase alegre. A poucos metros abaixo, entretanto, sem nenhuma resistência, 
despejava-se na boca de lobo e sumia na face escura da sexta-feira. Lá embaixo. 
  
[...] 

 
(BRAFF, Menalton. A coleira no pescoço. São Paulo: Bertrand Brasil. p.77-80) 

  
A escolha do autor por um narrador personagem permite que: 
 a)  os fatos sejam apresentados sem uma postura pessoal. 
 b)  o leitor analise os fatos de modo mais isento. 
 c)  o narrador explore diferentes pontos de vista de modo impessoal. 
 d)  o leitor apreenda um ponto de vista único e subjetivo. 
 
Questão 128: IBFC - Med ASS (IPSEMG)/IPSEMG/Cirurgia cabeça - pescoço/2014  
Assunto:   
Texto I 

 
Os sapatos de meu pai 

 
O dia começou completamente sexta-feira, pensei enquanto levava o saco de lixo para a calçada. 
Um céu úmido chuviscava irritação sobre a cidade indefesa e fria, obrigando-me a proteger o 
rosto do vento molhado e escolher o lugar onde punha os pés. As lojas vizinhas também 
levantaram suas portas onduladas. Minha rotina dos dias pares, nossa escala entre as 
balconistas. 
 
A três passos do poste, junto ao qual deixaria minha carga, dois sapatos largos e sujos, 
tamanhos, o direito esfregando-se na guia para se livrar do barro. Meu sangue parou e todo meu 
corpo também. Só meus olhos mantinham alguma vida, mas que não ousavam subir além de dois 
palmos das pernas. O medo grudava-me no céu da boca um gosto indeciso entre o morno e o 
frio. Qualquer coisa amarga em uma colher: toma, minha filha, vai te fazer bem. Eram os sapatos 
de meu pai. Por tudo que sei dele, eram os sapatos de meu pai. 
 
Já não sei se o que me resta dele, de meu pai, são reminiscências minhas, situações que eu 
mesma vivi, ou são as lembranças de minha mãe, casos que ela me contava com olhos 
brilhantes, muitas vezes de lágrimas, outras vezes de pura paixão. 
 
Paralisada no meio do caminho, não conseguia desgrudar os olhos daquele sapato embarrado 
esfregando-se na quina da guia. A garoa apertava mais densa, e um pequeno córrego escorria 
pelo meio-fio. Quase alegre. A poucos metros abaixo, entretanto, sem nenhuma resistência, 
despejava-se na boca de lobo e sumia na face escura da sexta-feira. Lá embaixo. 
  
[...] 

 
(BRAFF, Menalton. A coleira no pescoço. São Paulo: Bertrand Brasil. p.77-80) 

  
A linguagem simbólica contribui para construir um sentido expressivo no texto. Por exemplo, no 
fragmento “Meu sangue parou e todo meu corpo também.”, percebe-se o emprego da seguinte 
figura de linguagem: 
 a)  hipérbole 
 b)  metáfora 
 c)  personificação 



 d)  metonímia 
 
Questão 129: IBFC - Med ASS (IPSEMG)/IPSEMG/Cirurgia cabeça - pescoço/2014  
Assunto:   
Texto I 

 
Os sapatos de meu pai 

 
O dia começou completamente sexta-feira, pensei enquanto levava o saco de lixo para a calçada. 
Um céu úmido chuviscava irritação sobre a cidade indefesa e fria, obrigando-me a proteger o 
rosto do vento molhado e escolher o lugar onde punha os pés. As lojas vizinhas também 
levantaram suas portas onduladas. Minha rotina dos dias pares, nossa escala entre as 
balconistas. 
 
A três passos do poste, junto ao qual deixaria minha carga, dois sapatos largos e sujos, 
tamanhos, o direito esfregando-se na guia para se livrar do barro. Meu sangue parou e todo meu 
corpo também. Só meus olhos mantinham alguma vida, mas que não ousavam subir além de dois 
palmos das pernas. O medo grudava-me no céu da boca um gosto indeciso entre o morno e o 
frio. Qualquer coisa amarga em uma colher: toma, minha filha, vai te fazer bem. Eram os sapatos 
de meu pai. Por tudo que sei dele, eram os sapatos de meu pai. 
 
Já não sei se o que me resta dele, de meu pai, são reminiscências minhas, situações que eu 
mesma vivi, ou são as lembranças de minha mãe, casos que ela me contava com olhos 
brilhantes, muitas vezes de lágrimas, outras vezes de pura paixão. 
 
Paralisada no meio do caminho, não conseguia desgrudar os olhos daquele sapato embarrado 
esfregando-se na quina da guia. A garoa apertava mais densa, e um pequeno córrego escorria 
pelo meio-fio. Quase alegre. A poucos metros abaixo, entretanto, sem nenhuma resistência, 
despejava-se na boca de lobo e sumia na face escura da sexta-feira. Lá embaixo. 
  
[...] 

 
(BRAFF, Menalton. A coleira no pescoço. São Paulo: Bertrand Brasil. p.77-80) 

  
O fragmento “A três passos do poste, junto ao qual deixaria minha carga,”, presente no texto, 
inicia-se com uma estrutura que cumpre o papel sintático de: 
 a)  adjunto adnominal 
 b)  complemento nominal 
 c)  predicativo do sujeito 
 d)  adjunto adverbial 
 
Questão 130: IBFC - Med ASS (IPSEMG)/IPSEMG/Cirurgia cabeça - pescoço/2014  
Assunto:   
Texto I 

 
Os sapatos de meu pai 

 
O dia começou completamente sexta-feira, pensei enquanto levava o saco de lixo para a calçada. 
Um céu úmido chuviscava irritação sobre a cidade indefesa e fria, obrigando-me a proteger o 
rosto do vento molhado e escolher o lugar onde punha os pés. As lojas vizinhas também 
levantaram suas portas onduladas. Minha rotina dos dias pares, nossa escala entre as 
balconistas. 
 
A três passos do poste, junto ao qual deixaria minha carga, dois sapatos largos e sujos, 
tamanhos, o direito esfregando-se na guia para se livrar do barro. Meu sangue parou e todo meu 
corpo também. Só meus olhos mantinham alguma vida, mas que não ousavam subir além de dois 



palmos das pernas. O medo grudava-me no céu da boca um gosto indeciso entre o morno e o 
frio. Qualquer coisa amarga em uma colher: toma, minha filha, vai te fazer bem. Eram os sapatos 
de meu pai. Por tudo que sei dele, eram os sapatos de meu pai. 
 
Já não sei se o que me resta dele, de meu pai, são reminiscências minhas, situações que eu 
mesma vivi, ou são as lembranças de minha mãe, casos que ela me contava com olhos 
brilhantes, muitas vezes de lágrimas, outras vezes de pura paixão. 
 
Paralisada no meio do caminho, não conseguia desgrudar os olhos daquele sapato embarrado 
esfregando-se na quina da guia. A garoa apertava mais densa, e um pequeno córrego escorria 
pelo meio-fio. Quase alegre. A poucos metros abaixo, entretanto, sem nenhuma resistência, 
despejava-se na boca de lobo e sumia na face escura da sexta-feira. Lá embaixo. 
  
[...] 

 
(BRAFF, Menalton. A coleira no pescoço. São Paulo: Bertrand Brasil. p.77-80) 

  
A análise morfológica e sintática dos termos não independe do contexto. Na oração “O medo 
grudava-me no céu da boca um gosto indeciso”, o pronome oblíquo átono cumpre um importante 
papel, uma vez que: 
 a)  exerce a função de adjunto adnominal do sintagma “céu da boca” indicando posse. 
 b)  cumpre o papel de objeto indireto do verbo “grudava” e possui sentido ativo. 
 c)  se trata do complemento sem preposição exigido pela regência do verbo “grudava”. 
 d)  representa uma parte integrante do verbo “grudava” essencial à sua conjugação. 
 
Questão 131: IBFC - Med ASS (IPSEMG)/IPSEMG/Cirurgia cabeça - pescoço/2014  
Assunto:   
Texto I 

 
Os sapatos de meu pai 

 
O dia começou completamente sexta-feira, pensei enquanto levava o saco de lixo para a calçada. 
Um céu úmido chuviscava irritação sobre a cidade indefesa e fria, obrigando-me a proteger o 
rosto do vento molhado e escolher o lugar onde punha os pés. As lojas vizinhas também 
levantaram suas portas onduladas. Minha rotina dos dias pares, nossa escala entre as 
balconistas. 
 
A três passos do poste, junto ao qual deixaria minha carga, dois sapatos largos e sujos, 
tamanhos, o direito esfregando-se na guia para se livrar do barro. Meu sangue parou e todo meu 
corpo também. Só meus olhos mantinham alguma vida, mas que não ousavam subir além de dois 
palmos das pernas. O medo grudava-me no céu da boca um gosto indeciso entre o morno e o 
frio. Qualquer coisa amarga em uma colher: toma, minha filha, vai te fazer bem. Eram os sapatos 
de meu pai. Por tudo que sei dele, eram os sapatos de meu pai. 
 
Já não sei se o que me resta dele, de meu pai, são reminiscências minhas, situações que eu 
mesma vivi, ou são as lembranças de minha mãe, casos que ela me contava com olhos 
brilhantes, muitas vezes de lágrimas, outras vezes de pura paixão. 
 
Paralisada no meio do caminho, não conseguia desgrudar os olhos daquele sapato embarrado 
esfregando-se na quina da guia. A garoa apertava mais densa, e um pequeno córrego escorria 
pelo meio-fio. Quase alegre. A poucos metros abaixo, entretanto, sem nenhuma resistência, 
despejava-se na boca de lobo e sumia na face escura da sexta-feira. Lá embaixo. 
  
[...] 

 
(BRAFF, Menalton. A coleira no pescoço. São Paulo: Bertrand Brasil. p.77-80) 



  
Ao observar o valor semântico da preposição destacada em “com olhos brilhantes, muitas vezes 
de lágrimas”, percebe-se o mesmo valor semântico introduzido pela preposição sublinhada em: 
 a)  Voltou do trabalho de bicicleta. 
 b)  Todos falavam de política no evento. 
 c)  Vestiu o casaco pois tremia de frio. 
 d)  Veio de casa com tanta pressa. 
 
Questão 132: IBFC - Med ASS (IPSEMG)/IPSEMG/Cirurgia cabeça - pescoço/2014  
Assunto:   
Texto I 

 
Os sapatos de meu pai 

 
O dia começou completamente sexta-feira, pensei enquanto levava o saco de lixo para a calçada. 
Um céu úmido chuviscava irritação sobre a cidade indefesa e fria, obrigando-me a proteger o 
rosto do vento molhado e escolher o lugar onde punha os pés. As lojas vizinhas também 
levantaram suas portas onduladas. Minha rotina dos dias pares, nossa escala entre as 
balconistas. 
 
A três passos do poste, junto ao qual deixaria minha carga, dois sapatos largos e sujos, 
tamanhos, o direito esfregando-se na guia para se livrar do barro. Meu sangue parou e todo meu 
corpo também. Só meus olhos mantinham alguma vida, mas que não ousavam subir além de dois 
palmos das pernas. O medo grudava-me no céu da boca um gosto indeciso entre o morno e o 
frio. Qualquer coisa amarga em uma colher: toma, minha filha, vai te fazer bem. Eram os sapatos 
de meu pai. Por tudo que sei dele, eram os sapatos de meu pai. 
 
Já não sei se o que me resta dele, de meu pai, são reminiscências minhas, situações que eu 
mesma vivi, ou são as lembranças de minha mãe, casos que ela me contava com olhos 
brilhantes, muitas vezes de lágrimas, outras vezes de pura paixão. 
 
Paralisada no meio do caminho, não conseguia desgrudar os olhos daquele sapato embarrado 
esfregando-se na quina da guia. A garoa apertava mais densa, e um pequeno córrego escorria 
pelo meio-fio. Quase alegre. A poucos metros abaixo, entretanto, sem nenhuma resistência, 
despejava-se na boca de lobo e sumia na face escura da sexta-feira. Lá embaixo. 
  
[...] 

 
(BRAFF, Menalton. A coleira no pescoço. São Paulo: Bertrand Brasil. p.77-80) 

  
O fragmento “Já não sei se o que me resta dele”, apresenta vários pronomes. Assinale a opção 
que não contenha um exemplo, corretamente analisado, dessa classe gramatical. 
 a)  “se” – pronome pessoal do caso obliquo. 
 b)  “o” – pronome demonstrativo. 
 c)  “que” – pronome relativo. 
 d)  “me” - pronome pessoal do caso oblíquo. 
 
Questão 133: IBFC - Med ASS (IPSEMG)/IPSEMG/Cirurgia cabeça - pescoço/2014  
Assunto:   
Texto I 

 
Os sapatos de meu pai 

 
O dia começou completamente sexta-feira, pensei enquanto levava o saco de lixo para a calçada. 
Um céu úmido chuviscava irritação sobre a cidade indefesa e fria, obrigando-me a proteger o 
rosto do vento molhado e escolher o lugar onde punha os pés. As lojas vizinhas também 



levantaram suas portas onduladas. Minha rotina dos dias pares, nossa escala entre as 
balconistas. 
 
A três passos do poste, junto ao qual deixaria minha carga, dois sapatos largos e sujos, 
tamanhos, o direito esfregando-se na guia para se livrar do barro. Meu sangue parou e todo meu 
corpo também. Só meus olhos mantinham alguma vida, mas que não ousavam subir além de dois 
palmos das pernas. O medo grudava-me no céu da boca um gosto indeciso entre o morno e o 
frio. Qualquer coisa amarga em uma colher: toma, minha filha, vai te fazer bem. Eram os sapatos 
de meu pai. Por tudo que sei dele, eram os sapatos de meu pai. 
 
Já não sei se o que me resta dele, de meu pai, são reminiscências minhas, situações que eu 
mesma vivi, ou são as lembranças de minha mãe, casos que ela me contava com olhos 
brilhantes, muitas vezes de lágrimas, outras vezes de pura paixão. 
 
Paralisada no meio do caminho, não conseguia desgrudar os olhos daquele sapato embarrado 
esfregando-se na quina da guia. A garoa apertava mais densa, e um pequeno córrego escorria 
pelo meio-fio. Quase alegre. A poucos metros abaixo, entretanto, sem nenhuma resistência, 
despejava-se na boca de lobo e sumia na face escura da sexta-feira. Lá embaixo. 
  
[...] 

 
(BRAFF, Menalton. A coleira no pescoço. São Paulo: Bertrand Brasil. p.77-80) 

  
O primeiro parágrafo do texto transporta o leitor para o passado por meio do emprego recorrente 
de verbos flexionados no pretérito. Considere as duas primeiras ocorrências de formas no 
pretérito perfeito e aponte o valor semântico que elas indicam. 
 a)  ação passada interrompida. 
 b)  um hábito do passado 
 c)  ação passada que se estende até o presente. 
 d)  ação passada concluída e pontual. 
 
Questão 134: IBFC - Ana SS (IPSEMG)/IPSEMG/Qualquer Curso Superior/2014  
Assunto:   
Texto I 

 
Os sapatos de meu pai 

 
O dia começou completamente sexta-feira, pensei enquanto levava o saco de lixo para a calçada. 
Um céu úmido chuviscava irritação sobre a cidade indefesa e fria, obrigando-me a proteger o 
rosto do vento molhado e escolher o lugar onde punha os pés. As lojas vizinhas também 
levantaram suas portas onduladas. Minha rotina dos dias pares, nossa escala entre as 
balconistas. 
 
A três passos do poste, junto ao qual deixaria minha carga, dois sapatos largos e sujos, 
tamanhos, o direito esfregando-se na guia para se livrar do barro. Meu sangue parou e todo meu 
corpo também. Só meus olhos mantinham alguma vida, mas que não ousavam subir além de dois 
palmos das pernas. O medo grudava-me no céu da boca um gosto indeciso entre o morno e o 
frio. Qualquer coisa amarga em uma colher: toma, minha filha, vai te fazer bem. Eram os sapatos 
de meu pai. Por tudo que sei dele, eram os sapatos de meu pai. 
 
Já não sei se o que me resta dele, de meu pai, são reminiscências minhas, situações que eu 
mesma vivi, ou são as lembranças de minha mãe, casos que ela me contava com olhos 
brilhantes, muitas vezes de lágrimas, outras vezes de pura paixão. 
 
Paralisada no meio do caminho, não conseguia desgrudar os olhos daquele sapato embarrado 
esfregando-se na quina da guia. A garoa apertava mais densa, e um pequeno córrego escorria 



pelo meio-fio. Quase alegre. A poucos metros abaixo, entretanto, sem nenhuma resistência, 
despejava-se na boca de lobo e sumia na face escura da sexta-feira. Lá embaixo. 
 
[...] 

 
(BRAFF, Menalton. A coleira no pescoço. São Paulo: Bertrand Brasil. p.77-80) 

  
A presença simbólica do texto permite a percepção de uma relação íntima entre o espaço e os 
fatos narrados. Desse modo, em “Um céu úmido chuviscava irritação sobre a cidade indefesa e 
fria,”, percebe-se que: 
 a)  o “céu úmido” representa a irritação do enunciador. 
 b)  a caracterização da cidade metaforiza o estado do enunciador. 
 c)  o “céu” representa a opressão da cidade sobre o enunciador. 
 d)  a “cidade” simboliza a inadequação do enunciador ao seu ambiente. 
 
Questão 135: IBFC - Ana SS (IPSEMG)/IPSEMG/Qualquer Curso Superior/2014  
Assunto:   
Texto II 

 
Xarope e antigripal não têm eficácia em crianças, diz estudo 

 
(Mariana Versolato) 

 
Xaropes e remédios para resfriados não são tão eficazes como se acredita. 
 
Uma revisão de estudos da Colaboração Cochrane (organização internacional que elabora 
revisões da literatura médica) mostrou que as terapias mais comuns para tosse aguda e resfriado 
não têm evidências científicas. 
 
Pesquisadores analisaram 27 estudos com 5.117 adultos e crianças quanto à eficácia de 
medicamentos para resfriados que combinam antialérgicos, descongestionantes e analgésicos. 
 
A conclusão é que o uso dessas drogas tem efeito limitado em adultos e crianças com mais de 
seis anos, provocando uma melhora de 20% a 30% dos sintomas. 
 
Esse pequeno benefício precisa ser colocado na balança com os possíveis efeitos colaterais, 
como sonolência e dor de cabeça. 
 
Para crianças mais novas, porém, não há evidência de efetividade e segurança do uso desses 
medicamentos. [...] 

 
(Folha de São Paulo, Cotidiano, 20/03/2014) 

  
É possível perceber o caráter argumentativo do texto acima. Nele, foi utilizada como estratégia 
objetiva de argumentação para fortalecimento da tese inicial o seguinte recurso: 
 a)  exposição de um ponto de vista. 
 b)  enumeração de exemplos. 
 c)  a referência a dados. 
 d)  citação direta de autoridade competente. 
 
Questão 136: IBFC - Ana SS (IPSEMG)/IPSEMG/Qualquer Curso Superior/2014  
Assunto:   
Texto II 

 
Xarope e antigripal não têm eficácia em crianças, diz estudo 

 



(Mariana Versolato) 
 
Xaropes e remédios para resfriados não são tão eficazes como se acredita. 
 
Uma revisão de estudos da Colaboração Cochrane (organização internacional que elabora 
revisões da literatura médica) mostrou que as terapias mais comuns para tosse aguda e resfriado 
não têm evidências científicas. 
 
Pesquisadores analisaram 27 estudos com 5.117 adultos e crianças quanto à eficácia de 
medicamentos para resfriados que combinam antialérgicos, descongestionantes e analgésicos. 
 
A conclusão é que o uso dessas drogas tem efeito limitado em adultos e crianças com mais de 
seis anos, provocando uma melhora de 20% a 30% dos sintomas. 
 
Esse pequeno benefício precisa ser colocado na balança com os possíveis efeitos colaterais, 
como sonolência e dor de cabeça. 
 
Para crianças mais novas, porém, não há evidência de efetividade e segurança do uso desses 
medicamentos. [...] 

 
(Folha de São Paulo, Cotidiano, 20/03/2014) 

  
Em “Esse pequeno benefício precisa ser”, nota-se que o pronome “esse” foi utilizado como 
elemento de coesão cumprindo um papel: 
 a)  catafórico 
 b)  conclusivo 
 c)  anafórico 
 d)  retificador 
 
Questão 137: IBFC - Ana SS (IPSEMG)/IPSEMG/Qualquer Curso Superior/2014  
Assunto:   
Texto II 

 
Xarope e antigripal não têm eficácia em crianças, diz estudo 

 
(Mariana Versolato) 

 
Xaropes e remédios para resfriados não são tão eficazes como se acredita. 
 
Uma revisão de estudos da Colaboração Cochrane (organização internacional que elabora 
revisões da literatura médica) mostrou que as terapias mais comuns para tosse aguda e resfriado 
não têm evidências científicas. 
 
Pesquisadores analisaram 27 estudos com 5.117 adultos e crianças quanto à eficácia de 
medicamentos para resfriados que combinam antialérgicos, descongestionantes e analgésicos. 
 
A conclusão é que o uso dessas drogas tem efeito limitado em adultos e crianças com mais de 
seis anos, provocando uma melhora de 20% a 30% dos sintomas. 
 
Esse pequeno benefício precisa ser colocado na balança com os possíveis efeitos colaterais, 
como sonolência e dor de cabeça. 
 
Para crianças mais novas, porém, não há evidência de efetividade e segurança do uso desses 
medicamentos. [...] 

 
(Folha de São Paulo, Cotidiano, 20/03/2014) 



  
No primeiro período do texto, tem-se “não são tão eficazes como se acredita.”. Em tal trecho, o 
pronome “se” cumpre o papel de: 
 a)  indicar um sujeito passivo. 
 b)  indeterminar o agente. 
 c)  especificar o agente. 
 d)  caracterizar uma incerteza 
 
Questão 138: IBFC - Ana SS (IPSEMG)/IPSEMG/Qualquer Curso Superior/2014  
Assunto:   
Texto II 

 
Xarope e antigripal não têm eficácia em crianças, diz estudo 

 
(Mariana Versolato) 

 
Xaropes e remédios para resfriados não são tão eficazes como se acredita. 
 
Uma revisão de estudos da Colaboração Cochrane (organização internacional que elabora 
revisões da literatura médica) mostrou que as terapias mais comuns para tosse aguda e resfriado 
não têm evidências científicas. 
 
Pesquisadores analisaram 27 estudos com 5.117 adultos e crianças quanto à eficácia de 
medicamentos para resfriados que combinam antialérgicos, descongestionantes e analgésicos. 
 
A conclusão é que o uso dessas drogas tem efeito limitado em adultos e crianças com mais de 
seis anos, provocando uma melhora de 20% a 30% dos sintomas. 
 
Esse pequeno benefício precisa ser colocado na balança com os possíveis efeitos colaterais, 
como sonolência e dor de cabeça. 
 
Para crianças mais novas, porém, não há evidência de efetividade e segurança do uso desses 
medicamentos. [...] 

 
(Folha de São Paulo, Cotidiano, 20/03/2014) 

  
Ao observar as relações de concordância, cabe destaque a percepção da harmonia entre o 
sujeito e o verbo. Desse modo, no fragmento “mostrou que as terapias mais comuns para tosse 
aguda e resfriado não têm evidências científicas.”, a concordância do verbo em destaque dá-se 
em função do seguinte termo: 
 a)  “as terapias mais comuns” 
 b)  “tosse aguda e resfriado” 
 c)  “evidências científicas” 
 d)  “Eles” – sujeito oculto 
 
Questão 139: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   

- Liza, você conhece o significado da palavra “férias”? 
- Já disse que não gosto de gracejos de manhã. 
- Conhece ou não, Liza? 
- Claro que conheço. Não me tome por uma tola. 
- E o que significa? 
- Afastar-se para descansar no mar e na praia. E agora suma daqui com as suas tolices, 
Samuel. 
- Não posso imaginar como conhece a palavra. 
- Não quer dizer logo o que está pensando? Por que eu não deveria conhecê-la? 



- Alguma vez já tirou férias, Liza? 
- Ora, eu... 
Ela parou de falar. 
- Em cinquenta anos, alguma vez já teve férias, minha pequena e tola esposa? 

  
(John Steinbeck. A leste do éden. São Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 309-10) 

  
A estrutura do texto em análise permite a percepção de sua tipologia. Trata-se de um exemplo de 
texto: 
 a)  expositivo 
 b)  descritivo 
 c)  narrativo 
 d)  injuntivo 
 
Questão 140: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   

- Liza, você conhece o significado da palavra “férias”? 
- Já disse que não gosto de gracejos de manhã. 
- Conhece ou não, Liza? 
- Claro que conheço. Não me tome por uma tola. 
- E o que significa? 
- Afastar-se para descansar no mar e na praia. E agora suma daqui com as suas tolices, 
Samuel. 
- Não posso imaginar como conhece a palavra. 
- Não quer dizer logo o que está pensando? Por que eu não deveria conhecê-la? 
- Alguma vez já tirou férias, Liza? 
- Ora, eu... 
Ela parou de falar. 
- Em cinquenta anos, alguma vez já teve férias, minha pequena e tola esposa? 

  
(John Steinbeck. A leste do éden. São Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 309-10) 

  
A estratégia utilizada pelo autor para representação das falas de seus personagens foi: 
 a)  o discurso indireto, que representa a voz do narrador. 
 b)  o discurso direto, que confere autonomia aos personagens. 
 c)  o discurso indireto livre, que revela o conhecimento do narrador sobre seus personagens. 
 d)  o discurso indireto, pela sugestão dos pensamentos de cada personagem. 
 
Questão 141: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   

- Liza, você conhece o significado da palavra “férias”? 
- Já disse que não gosto de gracejos de manhã. 
- Conhece ou não, Liza? 
- Claro que conheço. Não me tome por uma tola. 
- E o que significa? 
- Afastar-se para descansar no mar e na praia. E agora suma daqui com as suas tolices, 
Samuel. 
- Não posso imaginar como conhece a palavra. 
- Não quer dizer logo o que está pensando? Por que eu não deveria conhecê-la? 
- Alguma vez já tirou férias, Liza? 
- Ora, eu... 
Ela parou de falar. 
- Em cinquenta anos, alguma vez já teve férias, minha pequena e tola esposa? 

  
(John Steinbeck. A leste do éden. São Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 309-10) 

  



Para Samuel, no texto, saber o significado de uma palavra é: 
 a)  vivenciar a experiência a que ela se refere. 
 b)  explicar, com coerência o sentido tradicional. 
 c)  apreender o significado dentro de uma situação comunicativa. 
 d)  representá-la simbolicamente. 
 
Questão 142: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   

- Liza, você conhece o significado da palavra “férias”? 
- Já disse que não gosto de gracejos de manhã. 
- Conhece ou não, Liza? 
- Claro que conheço. Não me tome por uma tola. 
- E o que significa? 
- Afastar-se para descansar no mar e na praia. E agora suma daqui com as suas tolices, 
Samuel. 
- Não posso imaginar como conhece a palavra. 
- Não quer dizer logo o que está pensando? Por que eu não deveria conhecê-la? 
- Alguma vez já tirou férias, Liza? 
- Ora, eu... 
Ela parou de falar. 
- Em cinquenta anos, alguma vez já teve férias, minha pequena e tola esposa? 

  
(John Steinbeck. A leste do éden. São Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 309-10) 

  
Em “Não me tome por uma tola.”, pode ser feito o seguinte comentário correto sobre a posição do 
pronome oblíquo átono: 
 a)  a posição proclítica justifica-se pela presença de um termo atrativo. 
 b)  deveria estar em ênclise, que é a posição mais usual de tais pronomes na Língua. 
 c)  poderia estar em ênclise em função da contração que segue o verbo. 
 d)  aceitaria a mesóclise caso a intenção fosse aumentar o grau de formalidade. 
 
Questão 143: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   

- Liza, você conhece o significado da palavra “férias”? 
- Já disse que não gosto de gracejos de manhã. 
- Conhece ou não, Liza? 
- Claro que conheço. Não me tome por uma tola. 
- E o que significa? 
- Afastar-se para descansar no mar e na praia. E agora suma daqui com as suas tolices, 
Samuel. 
- Não posso imaginar como conhece a palavra. 
- Não quer dizer logo o que está pensando? Por que eu não deveria conhecê-la? 
- Alguma vez já tirou férias, Liza? 
- Ora, eu... 
Ela parou de falar. 
- Em cinquenta anos, alguma vez já teve férias, minha pequena e tola esposa? 

  
(John Steinbeck. A leste do éden. São Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 309-10) 

  
Assinale a opção cuja vírgula tenha sido empregada por uma razão diferente da que se percebe 
nas demais opções. 
 a)  “- Liza, você conhece o significado” 
 b)  “suma daqui com as suas tolices, Samuel.” 
 c)  “já teve férias, minha pequena e tola esposa” 
 d)  “- Em cinquenta anos, alguma vez” 
 



Questão 144: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   

- Liza, você conhece o significado da palavra “férias”? 
- Já disse que não gosto de gracejos de manhã. 
- Conhece ou não, Liza? 
- Claro que conheço. Não me tome por uma tola. 
- E o que significa? 
- Afastar-se para descansar no mar e na praia. E agora suma daqui com as suas tolices, 
Samuel. 
- Não posso imaginar como conhece a palavra. 
- Não quer dizer logo o que está pensando? Por que eu não deveria conhecê-la? 
- Alguma vez já tirou férias, Liza? 
- Ora, eu... 
Ela parou de falar. 
- Em cinquenta anos, alguma vez já teve férias, minha pequena e tola esposa? 

  
(John Steinbeck. A leste do éden. São Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 309-10) 

  
Com o sentido que está empregado no texto, o substantivo “férias” deve ser usado apenas no 
plural. Assinale a opção que apresenta um exemplo de substantivo que não tenha esse 
comportamento. 
 a)  fezes 
 b)  lápis 
 c)  parabéns 
 d)  pêsames 
 
Questão 145: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   

- Liza, você conhece o significado da palavra “férias”? 
- Já disse que não gosto de gracejos de manhã. 
- Conhece ou não, Liza? 
- Claro que conheço. Não me tome por uma tola. 
- E o que significa? 
- Afastar-se para descansar no mar e na praia. E agora suma daqui com as suas tolices, 
Samuel. 
- Não posso imaginar como conhece a palavra. 
- Não quer dizer logo o que está pensando? Por que eu não deveria conhecê-la? 
- Alguma vez já tirou férias, Liza? 
- Ora, eu... 
Ela parou de falar. 
- Em cinquenta anos, alguma vez já teve férias, minha pequena e tola esposa? 

  
(John Steinbeck. A leste do éden. São Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 309-10) 

  
Assinale a opção que traz um exemplo, presente no texto, em que se destaca uma expressão 
adverbial. 
 a)  “como conhece a palavra.” 
 b)  “alguma vez já teve férias” 
 c)  “não gosto de gracejos de manhã.” 
 d)  “Ela parou de falar” 
 
Questão 146: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   

- Liza, você conhece o significado da palavra “férias”? 
- Já disse que não gosto de gracejos de manhã. 
- Conhece ou não, Liza? 



- Claro que conheço. Não me tome por uma tola. 
- E o que significa? 
- Afastar-se para descansar no mar e na praia. E agora suma daqui com as suas tolices, 
Samuel. 
- Não posso imaginar como conhece a palavra. 
- Não quer dizer logo o que está pensando? Por que eu não deveria conhecê-la? 
- Alguma vez já tirou férias, Liza? 
- Ora, eu... 
Ela parou de falar. 
- Em cinquenta anos, alguma vez já teve férias, minha pequena e tola esposa? 

  
(John Steinbeck. A leste do éden. São Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 309-10) 

  
Em “Por que eu não deveria conhecê-la?”, o termo em destaque contribui para a organização 
textual e exerce a função sintática de: 
 a)  complemento nominal 
 b)  objeto direto 
 c)  adjunto adnominal 
 d)  objeto indireto 
 
Questão 147: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   

- Liza, você conhece o significado da palavra “férias”? 
- Já disse que não gosto de gracejos de manhã. 
- Conhece ou não, Liza? 
- Claro que conheço. Não me tome por uma tola. 
- E o que significa? 
- Afastar-se para descansar no mar e na praia. E agora suma daqui com as suas tolices, 
Samuel. 
- Não posso imaginar como conhece a palavra. 
- Não quer dizer logo o que está pensando? Por que eu não deveria conhecê-la? 
- Alguma vez já tirou férias, Liza? 
- Ora, eu... 
Ela parou de falar. 
- Em cinquenta anos, alguma vez já teve férias, minha pequena e tola esposa? 

  
(John Steinbeck. A leste do éden. São Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 309-10) 

  
A presença do vocábulo “já” em “- Já disse que não gosto de gracejos de manhã.”, permite 
concluir que: 
 a)  a mulher mostra uma postura típica. 
 b)  se percebe um comportamento incomum do marido. 
 c)  há uma reação diferente da mulher a uma atitude comum do marido. 
 d)  a reação da mulher surpreendeu o marido. 
 
Questão 148: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   
Faxina S/A 
  

A PEC das Domésticas completa um ano em abril e, embora ainda aguarde regulamentação 
no Congresso, já provocou uma reviravolta no mercado. Além do lançamento de 
eletrodomésticos que trazem praticidade à faxina, o setor atravessa a expansão de um 
serviço já conhecido dos americanos e europeus: a limpeza residencial profissional. 

  
(Veja, 26/03/2014) 

  



A expressão “S/A”, presente no título, antecipa uma ideia que será explorada no texto e que é 
melhor sintetizada por: 
 a)  “A PEC das Domésticas” 
 b)  “regulamentação no Congresso” 
 c)  “lançamento de eletrodomésticos” 
 d)  “a limpeza residencial profissional.” 
 
Questão 149: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   
Faxina S/A 
  

A PEC das Domésticas completa um ano em abril e, embora ainda aguarde regulamentação 
no Congresso, já provocou uma reviravolta no mercado. Além do lançamento de 
eletrodomésticos que trazem praticidade à faxina, o setor atravessa a expansão de um 
serviço já conhecido dos americanos e europeus: a limpeza residencial profissional. 

  
(Veja, 26/03/2014) 

  
A conjunção “embora”, presente no primeiro período do texto, indica um valor semântico de: 
 a)  conclusão 
 b)  consequência 
 c)  concessão 
 d)  causa 
 
Questão 150: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   
Faxina S/A 
  

A PEC das Domésticas completa um ano em abril e, embora ainda aguarde regulamentação 
no Congresso, já provocou uma reviravolta no mercado. Além do lançamento de 
eletrodomésticos que trazem praticidade à faxina, o setor atravessa a expansão de um 
serviço já conhecido dos americanos e europeus: a limpeza residencial profissional. 

  
(Veja, 26/03/2014) 

  
Perceba a ocorrência de crase em “que trazem praticidade à faxina”. Assinale a opção que indica 
um vocábulo que, colocado no lugar do substantivo “faxina”, também caracterizaria uma 
ocorrência obrigatória de crase. 
 a)  “cidade” 
 b)  “trabalho” 
 c)  “Suzana” 
 d)  “ela” 
 
Questão 151: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   
Faxina S/A 
  

A PEC das Domésticas completa um ano em abril e, embora ainda aguarde regulamentação 
no Congresso, já provocou uma reviravolta no mercado. Além do lançamento de 
eletrodomésticos que trazem praticidade à faxina, o setor atravessa a expansão de um 
serviço já conhecido dos americanos e europeus: a limpeza residencial profissional. 

  
(Veja, 26/03/2014) 

  
No fragmento “Além do lançamento de eletrodomésticos que trazem praticidade”, o termo em 
destaque é um pronome relativo que exerce a função sintática de: 



 a)  objeto direto 
 b)  sujeito 
 c)  objeto indireto 
 d)  predicativo 
 
Questão 152: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  
Assunto:   

  
  
A construção do humor no texto acima reside: 
 a)  na capacidade da candidata de falar tantos idiomas. 
 b)  na pergunta feita pelo entrevistador. 
 c)  na resposta da candidata. 
 d)  no tom enfático da candidata, marcado pelas exclamações. 
 
Questão 153: IBFC - Tec SS (IPSEMG)/IPSEMG/Enfermagem/2014  

  
  
Embora flexionado erradamente, percebe-se que houve a intenção de empregar o verbo “variar” 
no: 
 a)  Presente do Subjuntivo 
 b)  Pretérito Perfeito do Indicativo 
 c)  Pretérito Imperfeito do Indicativo 
 d)  Presente do Indicativo 
 
Gabarito 
1) A 2) A 3) C 4) C 5) B 6) C 7) C 8) A 9) E 10) A 11) C 12) D 13) D 14) B 15) C 16) B 17) A 18) B 
19) D 20) A 21) C 22) A 23) A 24) D 25) D 26) D 27) B 28) B 29) A 30) C 31) A 32) B 33) B 34) B 
35) B 36) D 37) A 38) B 39) A 40) D 41) A 42) C 43) E 44) A 45) D 46) C 47) B 48) C 49) B 50) D 
51) D 52) C 53) A 54) D 55) A 56) B 57) B 58) D 59) C 60) A 61) D 62) D 63) C 64) A 65) A 66) E 
67) C 68) C 69) B 70) E 71) A 72) B 73) C 74) B 75) A 76) B 77) A 78) B 79) D 80) B 81) D 82) B 
83) B 84) D 85) A 86) A 87) D 88) A 89) B 90) D 91) E 92) C 93) B 94) C 95) B 96) C 97) B 98) D 
99) A 100) B 101) C 102) A 103) A 104) C 105) D 106) B 107) A 108) C 109) A 110) D 111) B 112) 
C 113) D 114) D 115) A 116) C 117) B 118) C 119) E 120) E 121) C 122) A 123) E 124) B 125) C 
126) B 127) D 128) A 129) D 130) A 131) C 132) A 133) D 134) B 135) C 136) C 137) B 138) A 
139) C 140) B 141) A 142) A 143) D 144) B 145) C 146) B 147) A 148) D 149) C 150) A 151) B 
152) C 153) D 


