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Questão 1: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011 

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

TEXTO III: 

  

IBGE divulga Indicadores de Sustentabilidade 

do Brasil 
 

Nesta quarta-feira, 1 de setembro, o IBGE divulgou 

os IDS – Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável referentes ao ano de 2010, que 

apontaram que, embora o país tenha evoluído nos 

principais aspectos socioambientais avaliados, 

ainda há um longo caminho para percorrer rumo ao 

desenvolvimento sustentável, sobretudo na 

preservação da biodiversidade. 

  
(Planeta Sustentável – 01/09/2010) 
 

TEXTO IV: 

 

São Paulo é encoberta por camada de poluição, que 

dificulta inclusive a visão. A qualidade do ar na 

cidade de São Paulo é a pior dos últimos oito anos. 

Segundo os dados da CETESB (Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental), 37 dias dos 

últimos sete meses atingiram níveis de poluição 

acima do padrão aceitável. – Thiago 

Bernardes/Folhapress. 

  
(07/08/2011 – 09h10, do UOL Notícis) 
  

Em “... embora o país tenha evoluído...” o termo 

destacado pode ser substituído sem prejuízo de 

sentido por 

 a) ainda que. 

 b) mas. 

 c) que. 

 d) para que. 

 e) quando. 

  
Questão 2: CONSULPLAN - Aud 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Envelhecer com mel ou fel? 

 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre-lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

 

[...] 

 

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum-quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

 

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

 

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

 

[...] 

 

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 



grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco-íris na alma. 

 

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam-se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

A oração sublinhada em “Estão ficando velhas, 

mas não estão ficando sábias.” (1º§) estabelece, 

com o período anterior, uma relação de 

 a)  causa. 

 b)  adição. 

 c)  oposição. 

 d)  conclusão. 

 e)  explicação. 

  
Questão 3: CONSULPLAN - Aud 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Envelhecer com mel ou fel? 

 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre-lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

 

[...] 

 

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum-quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

 

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

 

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

 

[...] 

 

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco-íris na alma. 

 

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam-se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Em “São críticos azedos, aliás estão ficando 

cítricos...” (1º§), a palavra “aliás” pode ser 



substituída, sem prejuízo semântico, por 

 a)  contudo. 

 b)  portanto. 

 c)  além disso. 

 d)  no entanto. 

 e)  de outro modo. 

  

  
Questão 4: CONSULPLAN - Fisc 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Obras/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Ceará, o berço do Pacto 
 

Programa que inspirou o pacto nacional nasceu em 

Sobral e é criticado por ter material didático 

padronizado e estar baseado em avaliações. 

 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é 

uma colcha de retalhos que articula diversas 

experiências de alfabetização no Brasil aliadas à 

formação de professores, a exemplo do Pró-

Letramento. Mas a principal inspiração e modelo 

essencial para o Pnaic é um programa do governo 

do Ceará. O programa que nasceu em Sobral foi 

introduzido em 2004 para a erradicação do 

analfabetismo no município e batizado de Programa 

pela Alfabetização na Idade Certa (Paic). 

 

Reflexo no Ideb 
 

O Paic surgiu da constatação de que apenas 15% 

dos alunos do 2º ano do ensino fundamental do 

Ceará liam e compreendiam um pequeno texto, e 

somente 42% conseguiram produzir um pequeno 

texto (nenhum foi considerado ortográfico). 

 

Com o auxílio da Undime e da Unicef, o Paic 

conseguiu capilaridade nos municípios, e se 

concentrou em cinco eixos: gestão da educação 

municipal, avaliação externa, alfabetização, 

educação infantil, literatura infantil e formação do 

leitor. Desde então, o Ideb do estado para o 4º e 5º 

ano pulou de 3,2, em 2005, para 4,9 em 2011 (o 

esperado era 4,0). Se em 2007 apenas 15 

municípios, de um universo de 184, tinham nível 

considerado desejável de alfabetização (um deles 

era Sobral), em 2011 praticamente todos os 

municípios alcançaram o mesmo patamar (com a 

exceção de cinco, que ficaram no nível “suficiente”, 

segundo mais alto). 

  

Para Idevaldo Bodião, ex-professor da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal do Ceará, ex-

secretário de Educação e Assistência Social de 

Fortaleza e membro do Comitê Ceará da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, os rápidos 

resultados da iniciativa foram o principal atrativo 

da atenção do MEC. “Com a troca de ministros, era 

preciso encontrar um programa rápido e urgente 

que desse resultados imediatos. E não é fácil 

propor, gestar e criar um programa para aplicá-lo 

nacionalmente e que tenha resultados em um ano 

ou dois no máximo. Então, a saída foi encontrar 

algo que já existia, e que pudesse ter visibilidade e 

capilaridade”, analisa. 

  

Diferenças no material 
  

A principal diferença entre o Paic e o Pnaic está no 

modelo de material adotado nas formações de 

orientadores de estudo. Enquanto o Pacto reuniu 

pesquisadores do Brasil inteiro para elaborar um 

material aberto e que respeitasse contextos locais e 

desse liberdade para o professor alfabetizador 

embasar sua própria prática pedagógica, o Paic 

criou um material único para o estado que, apesar 

de sua boa qualidade, segundo Bodião, tolheu a 

autonomia do professor. 

  

Nesse sentido, a formação seria mais um 

treinamento para aplicar as apostilas do que 

fundamentos para o educador refletir e elaborar 

suas próprias práticas. “Minha preocupação é que 

se amanhã tirarmos o material desse professor, 

como ele dará aula? Ele fica absolutamente órfão.” 

E uma dependência como essa do material exigiria 

uma formação continuada permanente, o que não 

acontece. Dessa forma, a iniciativa estaria fadada a 

ser extinta tão logo não houvesse mais o material, 

deixando os educadores reféns de uma política que 

pode ser alterada com uma mudança de governo. 

 

Maria do Rosário Longo Mordatti, professora 

titular da Unesp-Marília e presidente da Associação 

Brasileira de Alfabetização faz ressalvas a materiais 

prontos. “Todos os materiais previamente 

elaborados têm em princípio um problema: sua 

possibilidade de utilização é bem genérica e ampla 

para todas as situações”, afirma. “O que ocorre na 

sala de aula e faz o aluno aprender é a relação que 

se estabelece entre professor e aluno.” 

 

Segundo Maria do Socorro Nunes Macedo, 

professora da Universidade Federal de São João 

Del Rei (UFSJ) e coordenadora do GT de 

Alfabetização, Leitura e Escrita da Anped, o Pnaic 

busca driblar justamente essa questão do material 



da experiência do Ceará, em vez de elaborar um 

conteúdo único, instrumentalizando o professor 

para fazer um trabalho a partir do contexto em que 

está inserido. 

 

Leitura do mundo 
 

Outra preocupação expressada por Bodião em 

relação ao Paic é com a valorização quase que 

absoluta de conteúdos de língua portuguesa, 

deixando de lado a leitura do mundo citada por 

Paulo Freire (“A leitura do mundo precede a leitura 

da palavra”, dizia o educador). Para Bodião, o 

processo de alfabetização deveria auxiliar os alunos 

a entenderem o mundo a partir da palavra escrita, e 

não simplesmente a aplicarem conteúdos 

disciplinares. 

  

A avaliação é um dos alicerces do Paic, e o seu 

modelo inspirou o Pacto Nacional. Isso leva ao 

questionamento, segundo Bodião, sobre o que a 

avaliação realmente avalia. “Ela avalia se o 

professor está cumprindo as diretrizes na 

formatação do Paic. Então qualquer outro professor 

que tenha um processo de alfabetização diferente 

não vai bem na avaliação, e isso não quer dizer que 

ele ensina errado, mas que ele não ensina como no 

material do Paic”, argumenta. 

  

Os resultados rápidos permitidos pela avaliação são 

o maior atrativo de programas como o Paic e o 

Pnaic. O modelo adotado pelas iniciativas, diz 

Bodião, é capaz de mudar mapas de alfabetização 

no curto prazo, em cerca de dois anos. Isso seria 

ideal, se houvesse um legado deixado pelas 

experiências. O especialista teme, dessa forma, que 

em dez anos nada reste desses programas. “Parece 

que só sobrevivem enquanto existe o treinamento 

para a aplicação do material que está pronto. Não se 

investe na compreensão autônoma dos próprios 

professores. E isso é um complicador que não tem 

sido tratado.” 

  
(Carmen Guerreiro. Ceará, o berço do Pacto. Educação, São Paulo, Ano 

17, n. 193, p. 72-74. Maio/2013.) 
  

Assinale a alternativa que expressa ideia de 

oposição. 

 a)  Nesse sentido, a formação seria mais um 

treinamento para aplicar às apostilas. 

 b)  A avaliação é um dos alicerces do Paic, e o seu 

modelo inspirou o Pacto Nacional. 

 c)  Então, a saída foi encontrar algo que já existia, 

e que pudesse ter visibilidade e capilaridade, 

analisa. 

 d)  A principal diferença entre o Paic e o Pnaic está 

no modelo de material adotado nas formações de 

orientadores de estudo. 

 e)  Pode ser utilizado um material premiado, mas 

para que a criança aprenda a ler e a escrever não 

existe uma técnica padronizada. 

  
Questão 5: CONSULPLAN - Adv (Sertaneja)/Pref 

Sertaneja/2010  

Assunto: Semântica  

TEXTO: 

  

A educação possível 
 

A educação benevolente e frouxa que hoje 

predomina nas casas e escolas é mais nociva do 

que uma sala de aula com teto e chão furados e 

livros aos frangalhos. 

 

Educação é algo bem mais amplo do que escola. 

Começa em casa, onde precisam ser dadas as 

primeiras informações sobre o mundo (com criança 

também se conversa!), noções de postura e 

compostura, respeito, limites. Continua na vida 

pública, nem sempre um espetáculo muito 

edificante, na qual vemos políticos concedendo-se 

um bom aumento em cima dos seus já polpudos 

ganhos, enquanto professores recebem salários 

escrachadamente humilhantes, e artistas fazendo 

propaganda de bebida num momento em que 

médicos, pais e responsáveis lutam com a 

dependência química de milhares de jovens. Quem 

é público, mesmo que não queira, é modelo: 

artistas, líderes, autoridades. Não precisa ser 

hipócrita nem bancar o santarrão, mas precisa ter 

consciência de que seus atos repercutem, e muito. 

 

Mas vamos à educação nas escolas: o que é educar? 

Como deveria ser uma boa escola? Como se forma 

e se mantém um professor eficiente, como se 

preparam crianças e adolescentes para este mundo 

competitivo onde todos têm direito de construir sua 

vida e desenvolver sua personalidade? 

 

É bem mais simples do que todas as teorias 

confusas e projetos inúteis que se nos apresentam. 

Não sou contra colocarem um computador em cada 

sala de aula neste reino das utopias, desde que, 

muito mais e acima disso, saibamos ensinar aos 

alunos o mais elementar, que independe de 

computadores: nasce dos professores, seus 

métodos, sua autoridade, seu entusiasmo e seus 

objetivos claros. A educação benevolente e frouxa 

que hoje predomina nas casas e escolas prejudica 

mais do que uma sala de aula com teto e chão 

furados e livros aos frangalhos. Estudar não é 



brincar, é trabalho. Para brincar temos o pátio e o 

bar da escola, a casa. 

 

Sair do primeiro grau tendo alguma consciência de 

si, dos outros, da comunidade onde se vive, 

conseguindo contar, ler, escrever e falar bem (não 

dá para esquecer isso, gente!) e com naturalidade, 

para se informar e expor seu pensamento, é um 

objetivo fantástico. As outras matérias, incluindo as 

artísticas, só terão valor se o aluno souber 

raciocinar, avaliar, escolher e se comunicar dentro 

dos limites de sua idade. 

 

No segundo grau, que encaminha para a 

universidade ou para algum curso técnico superior, 

o leque de conhecimentos deve aumentar. Mas não 

adianta saber história ou geografia americana, 

africana ou chinesa sem conhecer bem a nossa, nem 

falar vários idiomas se nem sequer dominamos o 

nosso. Quer dizer, não conseguimos nem nos 

colocar como indivíduos em nosso grupo nem saber 

o que acontece, nem argumentar, aceitar ou recusar 

em nosso próprio benefício, realizando todas as 

coisas que constituem o termo tão em voga e tão 

mal aplicado: “cidadania”. 

 

O chamado terceiro grau, a universidade, incluindo 

conhecimentos especializados, tem seu fundamento 

eficaz nos dois primeiros. Ou tudo acabará no que 

vemos: universitários que não sabem ler e 

compreender um texto simples, muito menos 

escrever de forma coerente. Universitários, 

portanto, incapazes de ter um pensamento 

independente e de aprender qualquer matéria, sem 

sequer saber se conduzir. Profissionais competindo 

por trabalho, inseguros e atordoados, logo, 

frustrados. 

 

Sou de uma família de professores universitários. 

Fui por dez anos titular de linguística em uma 

faculdade particular. Meu desgosto pela profissão – 

que depois abandonei, embora gostasse do contato 

com os alunos – deveu-se em parte à minha 

dificuldade de me enquadrar (ah, as chatíssimas e 

inócuas reuniões de departamento, o caderno de 

chamada, o currículo, as notas...) e em parte ao 

desalento. Já nos anos 70 recebíamos na 

universidade jovens que mal conseguiam articular 

frases coerentes, muito menos escrevê-las. Jovens 

que não sabiam raciocinar nem argumentar, 

portanto incapazes de assimilar e discutir teorias. 

Não tinham cultura nem base alguma, e ainda assim 

faziam a faculdade, alguns com sacrifício, 

deixando-me culpada quando os tinha de reprovar. 

 

Em tudo isso, estamos melancolicamente atrasados. 

Dizem que nossa economia floresce, mas a cultura, 

senhores, que inclui a educação (ou vice-versa, 

como queiram...), anda mirrada e murcha. Mais 

uma vez, corrigir isso pode ser muito simples. 

Basta vontade real. Infelizmente, isso depende dos 

políticos, depende dos governos. Depende de cada 

um de nós, que os escolhemos e sustentamos. 

  
(Lya Luft. Veja. 23 de maio de 2007. Adaptado) 
  

O sentido da palavra destacada está devidamente 

traduzido em: 

 a) “hipócrita” (1º§) – bobo 

 b) “benevolente” (3º§) – benéfica 

 c) “inócuas” (7º§) – frequentes 

 d) “desalento” (7º§) – desânimo 

 e) “em voga” (5º§) – pouco usado 

  
Questão 6: CONSULPLAN - Adv (Sertaneja)/Pref 

Sertaneja/2010  

Assunto: Semântica  

TEXTO: 

  

A educação possível 
 

A educação benevolente e frouxa que hoje 

predomina nas casas e escolas é mais nociva do 

que uma sala de aula com teto e chão furados e 

livros aos frangalhos. 

 

Educação é algo bem mais amplo do que escola. 

Começa em casa, onde precisam ser dadas as 

primeiras informações sobre o mundo (com criança 

também se conversa!), noções de postura e 

compostura, respeito, limites. Continua na vida 

pública, nem sempre um espetáculo muito 

edificante, na qual vemos políticos concedendo-se 

um bom aumento em cima dos seus já polpudos 

ganhos, enquanto professores recebem salários 

escrachadamente humilhantes, e artistas fazendo 

propaganda de bebida num momento em que 

médicos, pais e responsáveis lutam com a 

dependência química de milhares de jovens. Quem 

é público, mesmo que não queira, é modelo: 

artistas, líderes, autoridades. Não precisa ser 

hipócrita nem bancar o santarrão, mas precisa ter 

consciência de que seus atos repercutem, e muito. 

 

Mas vamos à educação nas escolas: o que é educar? 

Como deveria ser uma boa escola? Como se forma 

e se mantém um professor eficiente, como se 

preparam crianças e adolescentes para este mundo 

competitivo onde todos têm direito de construir sua 

vida e desenvolver sua personalidade? 

 



É bem mais simples do que todas as teorias 

confusas e projetos inúteis que se nos apresentam. 

Não sou contra colocarem um computador em cada 

sala de aula neste reino das utopias, desde que, 

muito mais e acima disso, saibamos ensinar aos 

alunos o mais elementar, que independe de 

computadores: nasce dos professores, seus 

métodos, sua autoridade, seu entusiasmo e seus 

objetivos claros. A educação benevolente e frouxa 

que hoje predomina nas casas e escolas prejudica 

mais do que uma sala de aula com teto e chão 

furados e livros aos frangalhos. Estudar não é 

brincar, é trabalho. Para brincar temos o pátio e o 

bar da escola, a casa. 

 

Sair do primeiro grau tendo alguma consciência de 

si, dos outros, da comunidade onde se vive, 

conseguindo contar, ler, escrever e falar bem (não 

dá para esquecer isso, gente!) e com naturalidade, 

para se informar e expor seu pensamento, é um 

objetivo fantástico. As outras matérias, incluindo as 

artísticas, só terão valor se o aluno souber 

raciocinar, avaliar, escolher e se comunicar dentro 

dos limites de sua idade. 

 

No segundo grau, que encaminha para a 

universidade ou para algum curso técnico superior, 

o leque de conhecimentos deve aumentar. Mas não 

adianta saber história ou geografia americana, 

africana ou chinesa sem conhecer bem a nossa, nem 

falar vários idiomas se nem sequer dominamos o 

nosso. Quer dizer, não conseguimos nem nos 

colocar como indivíduos em nosso grupo nem saber 

o que acontece, nem argumentar, aceitar ou recusar 

em nosso próprio benefício, realizando todas as 

coisas que constituem o termo tão em voga e tão 

mal aplicado: “cidadania”. 

 

O chamado terceiro grau, a universidade, incluindo 

conhecimentos especializados, tem seu fundamento 

eficaz nos dois primeiros. Ou tudo acabará no que 

vemos: universitários que não sabem ler e 

compreender um texto simples, muito menos 

escrever de forma coerente. Universitários, 

portanto, incapazes de ter um pensamento 

independente e de aprender qualquer matéria, sem 

sequer saber se conduzir. Profissionais competindo 

por trabalho, inseguros e atordoados, logo, 

frustrados. 

 

Sou de uma família de professores universitários. 

Fui por dez anos titular de linguística em uma 

faculdade particular. Meu desgosto pela profissão – 

que depois abandonei, embora gostasse do contato 

com os alunos – deveu-se em parte à minha 

dificuldade de me enquadrar (ah, as chatíssimas e 

inócuas reuniões de departamento, o caderno de 

chamada, o currículo, as notas...) e em parte ao 

desalento. Já nos anos 70 recebíamos na 

universidade jovens que mal conseguiam articular 

frases coerentes, muito menos escrevê-las. Jovens 

que não sabiam raciocinar nem argumentar, 

portanto incapazes de assimilar e discutir teorias. 

Não tinham cultura nem base alguma, e ainda assim 

faziam a faculdade, alguns com sacrifício, 

deixando-me culpada quando os tinha de reprovar. 

 

Em tudo isso, estamos melancolicamente atrasados. 

Dizem que nossa economia floresce, mas a cultura, 

senhores, que inclui a educação (ou vice-versa, 

como queiram...), anda mirrada e murcha. Mais 

uma vez, corrigir isso pode ser muito simples. 

Basta vontade real. Infelizmente, isso depende dos 

políticos, depende dos governos. Depende de cada 

um de nós, que os escolhemos e sustentamos. 

  
(Lya Luft. Veja. 23 de maio de 2007. Adaptado) 
  

NÃO seria mantido o sentido original do texto se 

substituíssemos “Meu desgosto pela profissão – que 

depois abandonei, embora gostasse do contato com 

os alunos – deveu-se em parte à minha dificuldade 

de me enquadrar...” (7º§) por: 

 a) Meu desgosto pela profissão – a qual depois 

abandonei, embora gostasse do contato com os 

alunos – provocou em parte a minha dificuldade de 

me enquadrar. 

 b) Meu desgosto pela profissão – que depois 

abandonei, apesar de gostar do contato com os 

alunos – foi, em parte, resultado da minha 

dificuldade de me adaptar. 

 c) Meu desgosto pela profissão – que depois 

abandonei, mesmo gostando do contato com os 

alunos – deveu-se parcialmente à minha dificuldade 

de me enquadrar. 

 d) Meu desgosto pela profissão – que 

posteriormente abandonei, embora gostasse do 

contato com os alunos – deveu-se parcialmente à 

minha dificuldade de me enquadrar. 

 e) Meu desgosto pela profissão – que abandonei 

posteriormente, embora gostasse do contato com os 

alunos – foi, em parte, resultado da minha 

dificuldade de me enquadrar. 

  
Questão 7: CONSULPLAN - AJ (TRE SC)/TRE 

SC/Apoio Especializado/Engenharia/2008  

Assunto: Semântica  

TEXTO: 

  

O homem – gravador 
 



Dizer que ele era louco por música é pouco. Lionel 

Mapleson era filho do secretário musical da rainha 

Vitória, sobrinho de um dos maiores empresários 

ingleses de óperas e já havia estudado canto e 

violino. Mas só sossegou quando conseguiu, aos 25 

anos, virar bibliotecário do Metropolitan Opera de 

Nova York, desde aquela época a maior casa 

americana de espetáculos de música erudita. 

 

Nascido na Inglaterra e radicado dos EUA, 

Mapleson era amigo pessoal de Thomas Edison, de 

quem adquiriu um fonógrafo. Naquele ano de 1900, 

esse aparelho enorme, com cilindros de cera em vez 

de discos e um cornetão do tamanho de uma 

pessoa, era o que havia de mais moderno em termos 

de gravação e reprodução de som. 

 

Fascinado com seu novo brinquedinho, Mapleson 

teve uma idéia genial: gravar as apresentações de 

ópera do Metropolitan para colecioná-las e ouvi-las 

quando quisesse. Até então, ninguém tinha tido a 

sacada de gravar shows ao vivo. Mesmo porque, 

como já foi possível perceber, aquele 

gravadorzinho do começo do século 20 estava 

longe de ser um aparelho de bolso. Só mesmo com 

muita influência para convencer os administradores 

da casa a colocar o trambolho dentro do ponto – um 

buraco na beira do palco de onde auxiliares 

sopravam o texto da ária para os cantores. Mas, 

como prejudicava a visão, o fonógrafo foi gongado 

pela platéia. O jeito foi levá-lo para a coxia, o que 

justifica a péssima qualidade das gravações: “É 

como ouvir concerto num camarim cheio de gente 

através de uma porta que fica abrindo e fechando”, 

definiu um amigo. 

 

Por 4 anos, Mapleson gravou centenas de cilindros 

de dois minutos, entre eles os únicos registros de 

óperas cantadas por Jean de Reszke, o maior tenor 

do mundo até aparecer Caruso. Também são dele as 

primeiras gravações de hits eruditos como a ária 

Ritorna Vincitor da ópera Aída, de Verdi, e o Coro 

dos Soldados, do Fausto de Gounod. Mas a festa 

acabou quando grandes gravadoras, pegando carona 

na idéia de Mapleson, fecharam contratos para 

registrar os recitais. Delicadamente, o Metropolitan 

pediu que ele levasse seu brinquedinho de volta 

para casa. E Mapleson voltou ao anonimato. Até 

tentou negociar com gravadoras londrinas para ter 

seus cilindros transformados em discos. Mas isso só 

aconteceu no final de sua vida, quando as gravações 

foram redescobertas por colecionadores e acabaram 

reeditadas em elepês. 

 

Mapleson morreu aos 72 anos, ainda como 

bibliotecário do teatro, sem imaginar que os frutos 

da sua inocente idéia traria muita alegria aos fãs de 

música erudita e inspiraria a maior dor de cabeça da 

indústria fonográfica: a pirataria. 

 
(Texto Ayrton Mugnaini Jr.Revista “ Superinteressante”. Julho/2008 p. 54.) 
  

No texto, haverá alteração de sentido, caso se 

substitua: 

 a) “Fascinado com seu novo brinquedinho...” 

(3º§) por deslumbrado 

 b) “Só mesmo com muita influência para 

convencer... (3º§) por prestígio 

 c) “... sopravam o texto da ária para os cantores.” 

(3º§) por canção 

 d) “E Mapleson voltou ao anonimato.” (4º§) por 

renomado 

 e) “... aos fãs de música erudita e inspiraria a 

maior dor de cabeça...” (5º§) por influenciaria 

  
Questão 8: CONSULPLAN - Aux Adm (Monte 

Belo)/Pref Monte Belo/I/2011  

Assunto: Semântica  

Nesta trajetória, em parte minha, em parte de 

minhas ficções – já escritas ou ainda nem definidas 

– ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a 

vida mas uma vida digna; o bem maior não é o 

amor mas um amor que dê alegria e paz – e que, 

mesmo se terminar, continuará nos aquecendo na 

memória. 

 

E que há sempre, em algum lugar talvez 

inesperado, a possibilidade de música e voo. 

 

Não há fase da vida para ser paciente e virtuoso; 

não há idade para ser belo, amoroso e sensual. 

 

De todos os meus livros, este é especialmente uma 

série de reflexões, em prosa e em poesia, sobre os 

medos e alegrias, ganhos e perdas que nos traz o 

amor em suas várias formas. Ele nos faz melhores 

se tiver sido bom; nos ajuda a aceitar a 

transformação se tiver sido terno; nos ensina a 

respeitar a liberdade se tiver sido sagrado. E se for 

tudo isso, certamente será um amor demorado, um 

amor delicado, um digno amor; mesmo doente 

vestirá seu traje de baile para não perturbar a calma 

de quem é amado; mesmo solitário porá a máscara 

da festa para não inquietar quem precisa partir. 

 

Não sei se fui capaz dele ou se o mereci, mas esse 

amor – cuja duração nem sempre importa – vale 

muitas vidas e não nos pertence. Foi colocado em 

nós como um aroma num frasco, guiado por outra 

mão que não a do mero acaso. Tem em si uma luz 

que a maturidade torna mais vibrante e espalhada – 



e, apesar das dores, muito mais enternecida. 

  
(Lya Luft) 
  

Em “Foi colocado em nós como um aroma num 

frasco, guiado por outra mão que não a do mero 

acaso.” a palavra destacada exprime ideia de 

 a)  conformidade. 

 b)  finalidade. 

 c)  causa. 

 d)  tempo. 

 e)  concessão. 

  
Questão 9: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ 

MG/2014  

Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão 

  

O apocalipse digital 
  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. 

O problema é que criamos diante da 

correspondência digital uma atitude ansiosa e 

passiva. 

  

Deu no jornal que o primeiro‐ ministro da Bélgica, 

Elio Di Rupo, interrompeu um discurso que fazia 

no Parlamento para atender e responder a uma 

mensagem pelo celular. A discussão na imprensa (e 

entre as pessoas que leram a notícia) acabou 

tendendo na direção do “apocalipse digital”. É algo 

mais previsto e mais anunciado do que o fim do 

mundo pelo Calendário Maia. O apocalipse digital, 

segundo os seus profetas, é um processo acelerado 

de despersonalização das relações humanas face a 

face, que serão substituídas pelas engenhocas 

eletrônicas: computadores, notebooks, palmtops, 

smartphones, tablets etc. As pessoas só falarão 

umas com as outras por meio desses aparelhos. 

  

Ninguém vai mais sair de casa para visitar os 

amigos: ficarão conversando pelo Messenger ou 

pelo Skype. E um dos primeiros sinais disso é que 

qualquer conversa face a face é interrompida se o 

aparelho de alguém tocar. O aparelho tem sempre 

prioridade, como comprovou o ministro belga. 

  

Eu detestaria viver num mundo onde as pessoas não 

saíssem mais juntas, não conversassem olhando 

para o rosto da outra, e tudo o mais. Sinto falta (por 

exemplo) do tempo em que alguns amigos 

passeavam juntos, conversando. Lembram‐ se 

disso? É excêntrico, mas se praticava bastante. As 

pessoas se encontravam e saíam andando pela 

calçada, conversando sobre qualquer assunto, e 

percorrendo cinco, dez, 15 ou 20 quarteirões até 

chegarem ao lugar para onde se dirigiam, ou então 

até avistarem por acaso um café simpático ou uma 

praça acolhedora e fazerem ali uma parada. Hoje 

ninguém caminha mais. 

  

Todo mundo vai de carro até para uma distância de 

dois quarteirões. Se você disser que quer caminhar 

de uma ponta à outra da Avenida Paulista ou da Rio 

Branco, vão dizer que você não está regulando 

bem. Quem vai dizer isso são pessoas que andam 

50 minutos de carro até uma academia, onde pagam 

uma nota preta para ficar andando numa esteira que 

não sai do lugar. 

  

O ministro belga calaria os críticos se provasse que 

o torpedo recebido durante o discurso era de um 

assessor ou secretário enviando‐ lhe uma 

informação essencial para aquele pronunciamento 

público. Só isso (no meu entender) o redimiria; mas 

é bem capaz de ter sido a mulher dele perguntando: 

“Vai dar tempo de irmos à ópera hoje?”, ou algo 

assim. 

  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. O 

problema é que criamos diante da correspondência 

digital uma atitude ansiosa (“preciso urgentemente 

saber que recado é este”) e passiva (“se a 

mensagem chegou, tenho de obedecer, tenho de 

olhar”). 

  
(Braulio Tavares. Disponível em: 

http://www.cartafundamental.com.br/single/show/80. Publicado em: 

Nov./2013. Adaptado.) 
  

Para compreender plenamente um texto é 

necessário saber o significado das palavras nele 

dispostas. De acordo com o contexto empregado, 

assinale a alternativa em que a palavra destacada 

pode ser substituída, sem que haja alteração de 

sentido, pelo vocábulo relacionado. 

 a) “É excêntrico, mas se praticava bastante.” (3º§) 

– trivial 

 b) “Só isso (no meu entender) o redimiria; [...]” 

(5º§) – condenaria 

 c) “[...] ou então até avistarem por acaso um café 

simpático [...].” (3º§) – agradável 

 d) “[...] que serão substituídas pelas engenhocas 

eletrônicas: [...]” (1º§) – armadilhas 

  
Questão 10: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ 

MG/2014  

Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão 

  

O apocalipse digital 
  



O problema não são os equipamentos eletrônicos. 

O problema é que criamos diante da 

correspondência digital uma atitude ansiosa e 

passiva. 

  

Deu no jornal que o primeiro‐ ministro da Bélgica, 

Elio Di Rupo, interrompeu um discurso que fazia 

no Parlamento para atender e responder a uma 

mensagem pelo celular. A discussão na imprensa (e 

entre as pessoas que leram a notícia) acabou 

tendendo na direção do “apocalipse digital”. É algo 

mais previsto e mais anunciado do que o fim do 

mundo pelo Calendário Maia. O apocalipse digital, 

segundo os seus profetas, é um processo acelerado 

de despersonalização das relações humanas face a 

face, que serão substituídas pelas engenhocas 

eletrônicas: computadores, notebooks, palmtops, 

smartphones, tablets etc. As pessoas só falarão 

umas com as outras por meio desses aparelhos. 

  

Ninguém vai mais sair de casa para visitar os 

amigos: ficarão conversando pelo Messenger ou 

pelo Skype. E um dos primeiros sinais disso é que 

qualquer conversa face a face é interrompida se o 

aparelho de alguém tocar. O aparelho tem sempre 

prioridade, como comprovou o ministro belga. 

  

Eu detestaria viver num mundo onde as pessoas não 

saíssem mais juntas, não conversassem olhando 

para o rosto da outra, e tudo o mais. Sinto falta (por 

exemplo) do tempo em que alguns amigos 

passeavam juntos, conversando. Lembram‐ se 

disso? É excêntrico, mas se praticava bastante. As 

pessoas se encontravam e saíam andando pela 

calçada, conversando sobre qualquer assunto, e 

percorrendo cinco, dez, 15 ou 20 quarteirões até 

chegarem ao lugar para onde se dirigiam, ou então 

até avistarem por acaso um café simpático ou uma 

praça acolhedora e fazerem ali uma parada. Hoje 

ninguém caminha mais. 

  

Todo mundo vai de carro até para uma distância de 

dois quarteirões. Se você disser que quer caminhar 

de uma ponta à outra da Avenida Paulista ou da Rio 

Branco, vão dizer que você não está regulando 

bem. Quem vai dizer isso são pessoas que andam 

50 minutos de carro até uma academia, onde pagam 

uma nota preta para ficar andando numa esteira que 

não sai do lugar. 

  

O ministro belga calaria os críticos se provasse que 

o torpedo recebido durante o discurso era de um 

assessor ou secretário enviando‐ lhe uma 

informação essencial para aquele pronunciamento 

público. Só isso (no meu entender) o redimiria; mas 

é bem capaz de ter sido a mulher dele perguntando: 

“Vai dar tempo de irmos à ópera hoje?”, ou algo 

assim. 

  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. O 

problema é que criamos diante da correspondência 

digital uma atitude ansiosa (“preciso urgentemente 

saber que recado é este”) e passiva (“se a 

mensagem chegou, tenho de obedecer, tenho de 

olhar”). 

  
(Braulio Tavares. Disponível em: 

http://www.cartafundamental.com.br/single/show/80. Publicado em: 

Nov./2013. Adaptado.) 
  

Com base no contexto do último parágrafo do texto, 

é correto inferir que as mensagens virtuais causam 

 a) comedimento e euforia.  

 b) impaciência e submissão.  

 c) despreocupação e entusiasmo. 

 d) sensação de poder e de conhecimento. 

  
Questão 11: CONSULPLAN - AJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/2013  

Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão. 

 

O auge da vida democrática é o momento do voto. 

A democracia, regime em que a maioria escolhe os 

governantes, é também o regime da igualdade, em 

que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou 

pobres, integrados ou excluídos. Por isso, tenho 

sustentado que ela é o regime mais ético que existe. 

Melhor dizendo, é o único regime que hoje 

podemos considerar ético. As formas de governo 

que a teoria antigamente chamava de monarquia ou 

aristocracia, considerando-as legítimas, atualmente 

apenas podem ser chamadas de ditaduras. Uma 

ditadura, em nossos dias, é ilegítima. Só a 

democracia é legítima. 

 

[...] 

 

O mínimo, numa democracia, é ter dois lados 

opostos, divergentes, mas, respeitados. Porém, se 

eu aplicar o modelo da Ética à Política, entenderei 

que um lado é o bem, e o outro, o mal; e portanto, 

tentarei impedir “o mal” até mesmo de concorrer. 

Assim, foi a perseguição ao comunismo, no Brasil, 

mesmo quando não tínhamos uma ditadura 

escancarada. Assim foi a perseguição aos partidos 

liberais nos regimes comunistas. [...] 

 

Há saída? O mais óbvio é: a Ética é um pré-

requisito. Queremos, de todos os candidatos, que 

sejam honestos. Que não sejam antiéticos. E, entre 



os postulantes decentes, optaremos por critérios 

políticos. [...] É preciso grandeza de espírito para 

sair dessa incapacidade de pensar o que desejamos 

construir. Porque propor a Política é formular o 

futuro. 

 
(Ribeiro, Renato Janine. Filosofia. Setembro de 2012. Adaptado.) 
  

Está correta a reescrita do trecho “... em que todos 

têm o mesmo valor, sejam ricos ou pobres, 

integrados ou excluídos.”, sem que haja prejuízo do 

valor semântico, em 

 a)  … cujo valor todos têm, sejam ricos, pobres, 

integrados e excluídos. 

 b)  … em que todos têm o mesmo valor: ricos e 

pobres, integrados e excluídos. 

 c)  … os quais têm o mesmo valor, sejam ricos ou 

pobres, integrados ou excluídos. 

 d)  ... onde todos têm o mesmo valor, sejam ricos 

ou pobres, integrados ou excluídos. 

 e)  … de que todos têm o mesmo valor, sejam ricos 

ou pobres, integrados ou excluídos. 

  
Questão 12: CONSULPLAN - AJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/2013  

Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão. 

 

O auge da vida democrática é o momento do voto. 

A democracia, regime em que a maioria escolhe os 

governantes, é também o regime da igualdade, em 

que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou 

pobres, integrados ou excluídos. Por isso, tenho 

sustentado que ela é o regime mais ético que existe. 

Melhor dizendo, é o único regime que hoje 

podemos considerar ético. As formas de governo 

que a teoria antigamente chamava de monarquia ou 

aristocracia, considerando-as legítimas, atualmente 

apenas podem ser chamadas de ditaduras. Uma 

ditadura, em nossos dias, é ilegítima. Só a 

democracia é legítima. 

 

[...] 

 

O mínimo, numa democracia, é ter dois lados 

opostos, divergentes, mas, respeitados. Porém, se 

eu aplicar o modelo da Ética à Política, entenderei 

que um lado é o bem, e o outro, o mal; e portanto, 

tentarei impedir “o mal” até mesmo de concorrer. 

Assim, foi a perseguição ao comunismo, no Brasil, 

mesmo quando não tínhamos uma ditadura 

escancarada. Assim foi a perseguição aos partidos 

liberais nos regimes comunistas. [...] 

 

Há saída? O mais óbvio é: a Ética é um pré-

requisito. Queremos, de todos os candidatos, que 

sejam honestos. Que não sejam antiéticos. E, entre 

os postulantes decentes, optaremos por critérios 

políticos. [...] É preciso grandeza de espírito para 

sair dessa incapacidade de pensar o que desejamos 

construir. Porque propor a Política é formular o 

futuro. 

 
(Ribeiro, Renato Janine. Filosofia. Setembro de 2012. Adaptado.) 
  

Analise os trechos em destaque. 

 

I. “... em que todos têm o mesmo valor, sejam 

ricos ou pobres, integrados ou excluídos.” 

 

II. “Uma ditadura, em nossos dias, é 

ilegítima. Só a democracia é legítima.” 

 

III. “O mínimo, numa democracia, é ter dois 

lados opostos, divergentes, mas, 

respeitados.” 

 

IV. “Porém, se eu aplicar o modelo da Ética 

à Política, entenderei que um lado é o bem, e 

o outro, o mal;...” 

  

Uma relação de oposição, estabelecida por palavras 

e/ou ideias, pode ser verificada em 

 a)  I, II, III e IV. 

 b)  I e II, apenas. 

 c)  II e III, apenas. 

 d)  I, II e III, apenas. 

 e)  I, III e IV, apenas. 

  

  

  
Questão 13: CONSULPLAN - AJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/2013  

Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão. 

 

Norma jurídica x realidade política 
 

No avanço do processo de democratização do 

Estado brasileiro, com o consequente aumento da 

transparência dos atos públicos, a imprensa vem 

derramando nos ouvidos da sociedade uma 

verdadeira enxurrada de denúncias (fundadas ou 

não) de conduta ilícita ou reprovável por parte de 

agentes públicos. Isso tem resultado no profundo 

descrédito da classe política, que regularmente se 

mantém flagrante, até que uma notícia de grande 

repercussão desvie as atenções do povo das 

acusações e ações contra Senadores, Deputados, 

Ministros, lobistas de todo tipo. (Mas esse 

fenômeno ocorre só por pouco tempo: passada a 

perplexidade com a notícia calamitosa, volta-se 



logo ao lugar-comum da corrupção, do favoritismo, 

do enriquecimento ilícito por desvio de recursos 

públicos.) Tornou-se comum ouvir em entrevistas 

com populares expressões de descrença na classe 

política, ao lado de reclamações por “uma lei que 

proíba isso”.  

 

Sabe-se que isso não é solução. [...] 

 

Os recursos de integração hermenêutica, 

disponíveis ao aplicador contemporâneo, são 

suficientes para exigir, dos agentes públicos, a 

conduta politicamente virtuosa e 

constitucionalmente positivada que se espera deles. 

  

Além disso, verifica-se no Brasil um conjunto de 

fatores comuns a países de democratização tardia, 

que saíram de regimes autocráticos. Inclui-se entre 

esses fatores a falta de maturidade democrática de 

boa parcela da população, que simplesmente 

outorga ao agente público seu voto, sem exigir dele 

prestação de contas de seu mandato, ou mesmo 

qualquer ação política efetiva. Os motivos para tal 

inércia têm sede na própria história e tradição 

brasileira, como se houvesse uma aceitação na não 

participação ativa nas decisões de governo, no 

referendo tácito a oligarquias locais, numa forma de 

clientelismo patológico, de troca de votos por 

cestas de alimentos. Tais fenômenos guardam mais 

relação com o desconhecimento da lei e dos meios 

de controle político, à disposição de qualquer 

cidadão, do que com uma tradição consciente de 

passividade. 

  
(Maluf, Emir Couto Manjud. O desafio da justiça eleitoral face à crise 

de moralidade política. Revista de monografias: concurso de 

monografias do TRE/MG. nº 1 (2010). Belo Horizonte: TRE/MG, 2010.) 
 

Considerando-se o contexto, a expressão destacada 

no segmento “... a imprensa vem derramando nos 

ouvidos da sociedade uma verdadeira enxurrada de 

denúncias (fundadas ou não)...” tem o sentido 

corretamente expresso em 

 a)  série de conflitos. 

 b)  acusações indevidas. 

 c)  revelações indesejadas. 

 d)  abundância de acusações. 

 e)  sequência de inconveniências. 

  
Questão 14: CONSULPLAN - Ad Adm 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Semântica  

Texto 
 

Ecologia 
 

Saguis são animais silvestres, a maioria das 

espécies é exclusivamente brasileira. Considerados 

os menores 

macacos do mundo, têm cerca de meio quilo e 30 

centímetros de altura na idade adulta. 

 

Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam 

macacos como animais domésticos, especialmente 

o sagui. Pequeno, engraçado e dócil enquanto 

filhote, encanta toda a família, especialmente as 

crianças. No entanto, torna-se um problema na 

medida em que cresce e adquire a maturidade 

sexual, por volta dos dois anos e meio de idade. A 

partir daí, é comum que eleja um membro da 

família a quem vai direcionar o seu afeto e passe a 

morder as demais pessoas que tentem se aproximar. 

Sua urina passa a ter odor forte e, além de tudo, o 

macaco pode ser facilmente contaminado por 

doenças de humanos e assim transformar-se em um 

transmissor destas. 

 

“Um primata jamais será um animal doméstico”, 

afirma a ecóloga Lívia Botár, coordenadora do 

Projeto Mucky, que socorre, recupera, mantém e 

pesquisa os saguis. Existem casos nos quais o 

pequenino macaco é dócil e pula de ombro em 

ombro na fase adulta, mas este comportamento não 

pode ser considerado “normal”. Trata-se de um 

desvio decorrente de deformidades físicas, 

raquitismo e mesmo de características psicológicas 

anômalas em virtude de um desenvolvimento 

inadequado. 

 

Uma vez decidido que não se quer mais o sagui, o 

que fazer com o animal? Ele já está acostumado a 

ser alimentado e protegido e, apesar da 

agressividade, considera as pessoas com quem 

convive como sua família. Soltá-lo numa floresta é 

condená-lo a sentir fome, frio e solidão. Na 

possibilidade de sobreviver e de ser aceito por um 

grupo, será um transmissor involuntário de doenças 

pela sua convivência com seres humanos. O 

melhor, então, é deixar os saguis viverem nas 

florestas e dar preferência aos cães e gatos, que são 

típicos animais de estimação. 

  
(O Estado de S.Paulo, mar. 2002. Suplemento especial de imóveis. 

Disponível em: www.ampliar.com/mucky.) 
  

Em “A partir daí, é comum que eleja um membro 

da família a quem vai direcionar o seu afeto e 

passe a morder as demais pessoas que tentem se 

aproximar.”, as palavras destacadas significam, 

respectivamente, 

 a)  habitual e apego. 

 b)  volúvel e sensível. 



 c)  fácil e encantamento. 

 d)  costume e isolamento. 

 e)  considerável e obediência. 

  

  
Questão 15: CONSULPLAN - Aud 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  

Assunto: Semântica  

Texto 
 

Envelhecer com mel ou fel? 

 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre-lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

 

[...] 

 

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum-quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

 

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

 

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

 

[...] 

 

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco-íris na alma. 

 

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam-se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Assinale a alternativa em que o sinônimo ou termo 

equivalente da palavra sublinhada encontra-se 

INCORRETO. 

 a)  “Estão amargos.” (1º§) – ressentidos 

 b)  “... animais que são plácidos...” (8º§) – mansos 

 c)  “... com os inevitáveis atritos.” (2º§) – 

prescindíveis 

 d)  “... estranhos caminhos de sublimação,...” (7º§) 

– exaltação 

 e)  “Os vinhos envelhecem densamente.” (4º§) – 

espessamente 

  
Questão 16: CONSULPLAN - Fisc 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Obras/2013  

Assunto: Semântica  

Texto 
 

Ceará, o berço do Pacto 
 

Programa que inspirou o pacto nacional nasceu em 

Sobral e é criticado por ter material didático 

padronizado e estar baseado em avaliações. 

 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é 

uma colcha de retalhos que articula diversas 



experiências de alfabetização no Brasil aliadas à 

formação de professores, a exemplo do Pró-

Letramento. Mas a principal inspiração e modelo 

essencial para o Pnaic é um programa do governo 

do Ceará. O programa que nasceu em Sobral foi 

introduzido em 2004 para a erradicação do 

analfabetismo no município e batizado de Programa 

pela Alfabetização na Idade Certa (Paic). 

 

Reflexo no Ideb 
 

O Paic surgiu da constatação de que apenas 15% 

dos alunos do 2º ano do ensino fundamental do 

Ceará liam e compreendiam um pequeno texto, e 

somente 42% conseguiram produzir um pequeno 

texto (nenhum foi considerado ortográfico). 

 

Com o auxílio da Undime e da Unicef, o Paic 

conseguiu capilaridade nos municípios, e se 

concentrou em cinco eixos: gestão da educação 

municipal, avaliação externa, alfabetização, 

educação infantil, literatura infantil e formação do 

leitor. Desde então, o Ideb do estado para o 4º e 5º 

ano pulou de 3,2, em 2005, para 4,9 em 2011 (o 

esperado era 4,0). Se em 2007 apenas 15 

municípios, de um universo de 184, tinham nível 

considerado desejável de alfabetização (um deles 

era Sobral), em 2011 praticamente todos os 

municípios alcançaram o mesmo patamar (com a 

exceção de cinco, que ficaram no nível “suficiente”, 

segundo mais alto). 

  

Para Idevaldo Bodião, ex-professor da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal do Ceará, ex-

secretário de Educação e Assistência Social de 

Fortaleza e membro do Comitê Ceará da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, os rápidos 

resultados da iniciativa foram o principal atrativo 

da atenção do MEC. “Com a troca de ministros, era 

preciso encontrar um programa rápido e urgente 

que desse resultados imediatos. E não é fácil 

propor, gestar e criar um programa para aplicá-lo 

nacionalmente e que tenha resultados em um ano 

ou dois no máximo. Então, a saída foi encontrar 

algo que já existia, e que pudesse ter visibilidade e 

capilaridade”, analisa. 

  

Diferenças no material 
  

A principal diferença entre o Paic e o Pnaic está no 

modelo de material adotado nas formações de 

orientadores de estudo. Enquanto o Pacto reuniu 

pesquisadores do Brasil inteiro para elaborar um 

material aberto e que respeitasse contextos locais e 

desse liberdade para o professor alfabetizador 

embasar sua própria prática pedagógica, o Paic 

criou um material único para o estado que, apesar 

de sua boa qualidade, segundo Bodião, tolheu a 

autonomia do professor. 

  

Nesse sentido, a formação seria mais um 

treinamento para aplicar as apostilas do que 

fundamentos para o educador refletir e elaborar 

suas próprias práticas. “Minha preocupação é que 

se amanhã tirarmos o material desse professor, 

como ele dará aula? Ele fica absolutamente órfão.” 

E uma dependência como essa do material exigiria 

uma formação continuada permanente, o que não 

acontece. Dessa forma, a iniciativa estaria fadada a 

ser extinta tão logo não houvesse mais o material, 

deixando os educadores reféns de uma política que 

pode ser alterada com uma mudança de governo. 

 

Maria do Rosário Longo Mordatti, professora 

titular da Unesp-Marília e presidente da Associação 

Brasileira de Alfabetização faz ressalvas a materiais 

prontos. “Todos os materiais previamente 

elaborados têm em princípio um problema: sua 

possibilidade de utilização é bem genérica e ampla 

para todas as situações”, afirma. “O que ocorre na 

sala de aula e faz o aluno aprender é a relação que 

se estabelece entre professor e aluno.” 

 

Segundo Maria do Socorro Nunes Macedo, 

professora da Universidade Federal de São João 

Del Rei (UFSJ) e coordenadora do GT de 

Alfabetização, Leitura e Escrita da Anped, o Pnaic 

busca driblar justamente essa questão do material 

da experiência do Ceará, em vez de elaborar um 

conteúdo único, instrumentalizando o professor 

para fazer um trabalho a partir do contexto em que 

está inserido. 

 

Leitura do mundo 
 

Outra preocupação expressada por Bodião em 

relação ao Paic é com a valorização quase que 

absoluta de conteúdos de língua portuguesa, 

deixando de lado a leitura do mundo citada por 

Paulo Freire (“A leitura do mundo precede a leitura 

da palavra”, dizia o educador). Para Bodião, o 

processo de alfabetização deveria auxiliar os alunos 

a entenderem o mundo a partir da palavra escrita, e 

não simplesmente a aplicarem conteúdos 

disciplinares. 

  

A avaliação é um dos alicerces do Paic, e o seu 

modelo inspirou o Pacto Nacional. Isso leva ao 

questionamento, segundo Bodião, sobre o que a 

avaliação realmente avalia. “Ela avalia se o 



professor está cumprindo as diretrizes na 

formatação do Paic. Então qualquer outro professor 

que tenha um processo de alfabetização diferente 

não vai bem na avaliação, e isso não quer dizer que 

ele ensina errado, mas que ele não ensina como no 

material do Paic”, argumenta. 

  

Os resultados rápidos permitidos pela avaliação são 

o maior atrativo de programas como o Paic e o 

Pnaic. O modelo adotado pelas iniciativas, diz 

Bodião, é capaz de mudar mapas de alfabetização 

no curto prazo, em cerca de dois anos. Isso seria 

ideal, se houvesse um legado deixado pelas 

experiências. O especialista teme, dessa forma, que 

em dez anos nada reste desses programas. “Parece 

que só sobrevivem enquanto existe o treinamento 

para a aplicação do material que está pronto. Não se 

investe na compreensão autônoma dos próprios 

professores. E isso é um complicador que não tem 

sido tratado.” 

  
(Carmen Guerreiro. Ceará, o berço do Pacto. Educação, São Paulo, Ano 

17, n. 193, p. 72-74. Maio/2013.) 
  

Na passagem “O especialista teme, dessa forma, 

que em dez anos nada reste desses programas.”, os 

termos sublinhados expressam a ideia de 

 a)  tempo. 

 b)  ordem. 

 c)  exclusão. 

 d)  condição. 

 e)  afirmação. 

  
Questão 17: CONSULPLAN - Moto 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Semântica  

Texto 
  

Quem lê muito pode tornar-se um bom leitor, não 

necessariamente um escritor competente. Caso 

contrário, bastaria a escola trabalhar uma lista de 

livros e cobrar as leituras em avaliações. 

  

Escrever bem depende fundamentalmente de uma 

leitura crítica do mundo, de um interesse real pelas 

coisas. Não me refiro a nada transcendental, mas a 

tudo o que permeia o cotidiano. 

  

É possível desenvolver essa postura no 

adolescente? Sim. Mas a escola tem apenas parte da 

responsabilidade nisso. Adolescentes que em sua 

vivência não elaboram suas próprias experiências 

terão menos chances de desenvolver-se na escola. 

 

Todo texto é fonte de informações, exemplo de 

possibilidade de trabalho com linguagem. Ler não 

adianta nada? Seria ingenuidade dizer que não. Mas 

de pouco adianta a leitura com a qual não 

dialogamos, sobre a qual nada pensamos. 

 

E de que adianta um curso de redação? Torna mais 

conscientes alguns processos de criação; exercita 

técnicas de elaboração de texto e pode despertar 

interesse pelo trabalho de criação. 

  
(Maria Tereza A. Campos, consultora de Educação.) 
  

 

No trecho “Adolescentes que em sua vivência não 

elaboram suas próprias experiências terão menos 

chances de desenvolver-se na escola.”, a palavra 

destacada apresenta como significado adequado 

 a)  geram. 

 b)  exercem. 

 c)  organizam. 

 d)  provocam. 

 e)  aumentam. 

  

  

  
Questão 18: CONSULPLAN - Ag SP 

(Cascavel)/Pref Cascavel/2014  

Assunto: Semântica  

Papo sobre o óbvio 
 

Uma coisa que faço com frequência é descobrir o 

óbvio. Isto é, óbvio para os outros, porque, de 

repente, percebo ali algo inexplicável e fascinante. 

Difícil é expressá‐ lo. 

 

Um troço que me deixa surpreso é descobrir que 

uma menininha, de uns poucos anos, fala. Você 

pode retrucar – e daí? Gato mia antes de aprender a 

andar. É verdade, mas miar é uma coisa e falar é 

outra. Não me diga que o nosso falar equivale ao 

miado do gato, pois esse é um argumento que não 

aceito, uma que falar, diferente de miar, implica 

raciocinar, e foi isso que subitamente me 

surpreendeu: a menina fala, pensa... 

  

Vou ver se me explico. Aquela menininha, que 

agora fala e sabe o que quer, faz pouco tempo era 

um bebezinho que só esperneava, bracejava e 

grunhia. E foi assim que, inesperadamente, me 

perguntei: mas de onde vem isso? Sim, porque 

macaco é inteligente, mas não dispõe de uma 

linguagem logicamente construída, com sujeito, 

verbo, objeto... 

  

É certo que não foi aquela menina que inventou 

essa linguagem, mas a verdade é que, tivesse ela 

nascido no Japão ou na Austrália, em Angola ou no 



Chile, falaria do mesmo modo – noutra língua, 

claro –, usaria uma linguagem que implica 

raciocinar, julgar, opinar, afirmar, inventar. 

  

Não sei se estou me fazendo entender, mas o certo é 

que me deixo ficar fascinado e perplexo por esse 

fato, ou seja, que diferente de todos os outros 

animais, eu e você somos capazes de construir um 

mundo de ideias, valores e opiniões. E mais: somos 

capazes de elaborar conceitos que buscam dar 

sentido à existência. 

  

Está claro agora? Talvez sim e talvez não. A 

dificuldade é que estou tentando explicar uma coisa 

que nem eu mesmo entendo. O que acabo de dizer, 

quanto à capacidade das pessoas é certo e é sabido. 

É óbvio mesmo, o que não corresponde ao que me 

parece maravilhoso, que percebi quando ouvi a 

menina falar: nasceu com ela a capacidade de 

pensar? 

 

A gente diz que ensinamos as crianças a falar. Sim, 

mas elas só aprendem porque são animais falantes. 

Duvido que alguém ensine um gato a falar. Conheci 

uma família que tinha um filho caçula, que já com 

dois anos não falava. Por mais que a mãe insistisse 

e o fizesse repetir “minha mãe gosta do Zezinho”. 

Ele ouvia, sorria e não falava nada. A mãe começou 

a se desesperar, temendo que o filho fosse mudo. E 

não é que, certo dia, ele disparou a falar? Sabia o 

nome de tudo, construía as frases perfeitamente, 

deixando a família inteira boquiaberta. 

  

É que, na verdade, a criança aprende a língua do 

país em que ela nasceu. Mas o falar mesmo, que 

implica ser capaz de formular pensamentos e 

comunicar‐ se com os outros, isso nasce com a 

pessoa, é uma qualidade específica do bicho 

humano. 

 

Pensando melhor, digo que é mais que isso: a 

criança fala porque pensa e, por pensar, constrói 

uma compreensão da vida e do mundo. Isso já está 

latente nas primeiras palavras que a criança 

balbucia. 

 

Claro, dirá você, isso é o óbvio – e é, mas é nele 

que reside a nossa espantosa capacidade de inventar 

a vida, de inventar o mundo, já nas paredes das 

cavernas, quando desenharam‐ se as primeiras 

imagens do bisão. 

  
(Ferreira Gullar. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/05/1455377‐ p

apo‐ sobre‐ o‐ obvio.shtml. Adaptado.) 
  

Os sinônimos dos termos destacados estão de 

acordo com o contexto em que foram empregados, 

EXCETO: 

 a)  “Você pode retrucar [...]” (2º§) – replicar 

 b)  “Um troço que me deixa surpreso.” (2º§) – 

lance 

 c)  “Isto é, óbvio para os outros [...]” (1º§) – 

evidente 

 d)  “[...] a mãe começou a se desesperar [...]” (7º§) 

– exasperar 

 e)  “[...] me deixo ficar fascinado e perplexo por 

esse fato [...]” (5º§) – pasmo 

  

  
Questão 19: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Semântica  

Texto 

 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 



para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 

prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  

2012.) 
  

Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada 

tem seu significado corretamente indicado. 

 a) “... sua solidez estoica...,” (4º§) – singular 

 b) “... deter o desvario da máquina,...” (4º§) – 

hesitação 

 c) “… foi abalroado por um poderoso furgão,...” 

(3º§) – atracado 

 d) “... cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis 

da física.” (3º§) – implacáveis 

  
Questão 20: CONSULPLAN - GMA 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Semântica  

Texto 
 

Acordo é melhor opção para briga entre 

vizinhos em condomínios 
 

Falta de pagamento e vagas de garagem são 

motivos para brigas. 

Animais de estimação também causam conflitos 

entre vizinhos. 

 

Brigas entre vizinhos nos prédios de apartamentos 

são cada vez mais comuns. As causas mais comuns 

são a falta de pagamento do condomínio, os 

animais de estimação e as vagas de garagem. 

Nesses casos, chegar a um acordo antes de recorrer 

à Justiça é sempre a melhor opção. 

 

Um morador perdeu a cabeça, quebrou o limpador 

de para‐ brisas, a antena e a maçaneta do carro de 

uma vizinha. Tudo porque ela estacionou na vaga 

dele. Em outro caso, uma moradora foi agredida 

por três mulheres dentro do elevador. Ela teria 

arranhado o carro de uma delas na garagem e as 

moradoras acabaram brigando feio. Muitos prédios 

têm mais carros do que vagas, o que resulta em 

motoristas ficando presos, sem poder sair. Outro 

motivo para brigas. 

 

Os condomínios têm mais carros e mais cachorros 

também. Pesquisa da Associação de Petshops, 

metade das famílias brasileiras tem animais 

domésticos. Os síndicos não podem proibir, mas é 

importante que os animais não incomodem a 

vizinhança. Em alguns prédios, por exemplo, os 

cachorros não podem circular na área de lazer e só 

podem usar o elevador de serviço. 

 

As regras para garantir a boa convivência precisam 

ser aprovadas em assembleia por, pelo menos, dois 

terços dos moradores. A convenção do prédio pode 

definir também multas para punir o condômino 

antissocial, como prevê o Código Civil. 

 

Antes das multas e até mesmo da Justiça, o melhor 

caminho ainda é ter uma boa conversa. 

 

A inadimplência das taxas de condomínio também é 

motivo de dor de cabeça. Quem paga em dia 

reclama. Os moradores de um prédio de Belo 

Horizonte conseguiram acabar com a 

inadimplência, reduzindo os gastos. Eles mandaram 

construir um poço artesiano e uma subestação de 

tratamento de água e não usam mais a água da 

companhia de abastecimento. Além disso, o gás 

passou a ser encanado. O resultado é uma economia 

de R$ 10 mil por mês. 

 
(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal‐ hoje/noticia/2014/08/acordo 
‐ e‐ melhor‐ opcao‐ para‐ briga‐ entre‐ vizinhos‐ em‐ condominios.html. 

Adaptado.) 
  

No trecho “As regras para garantir a boa 

convivência precisam ser aprovadas em assembleia 

por, pelo menos, dois terços dos moradores.” (4º§), 

a palavra destacada apresenta como significado 

correto: 

 a) Punir. 



 b) Recorrer.  

 c) Assegurar. 

 d) Conseguir. 

  
Questão 21: CONSULPLAN - Aux Adm 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Semântica  

Texto 
 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  

e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  

Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada 

tem seu significado corretamente indicado. 

 a) “... sua solidez estoica...,” (4º§) – singular 

 b) “... deter o desvario da máquina,...” (4º§) – 

hesitação 

 c) “… foi abalroado por um poderoso furgão,...” 

(3º§) – atracado 

 d) “... cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis 

da física.” (3º§) – implacáveis 

 e) “… com a sua proteção, mesmo obscura e 

enigmática.” (1º§) – compreensível 

  
Questão 22: CONSULPLAN - Dent 

(CODESP)/CODESP/Periodontista/2013  

Assunto: Semântica  

Texto 
  

Envelhecer com mel ou fel? 
  

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre‐ lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

  

[...] 

  

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum‐ quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 



cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem,  completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

  

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando‐ se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

  

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou‐ se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

  

[...] 

  

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco‐ íris na alma. 

  

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam‐ se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
 

Assinale a alternativa em que o sinônimo ou termo 

equivalente da palavra sublinhada encontra‐ se 

INCORRETO. 

 a) “Estão amargos.” (1º§) – ressentidos 

 b) “... animais que são plácidos...” (8º§) – mansos 

 c) “... com os inevitáveis atritos.” (2º§) – 

prescindíveis 

 d) “... estranhos caminhos de sublimação,...” (7º§) 

– exaltação 

 e) “Os vinhos envelhecem densamente.” (4º§) – 

espessamente 

  
Questão 23: CONSULPLAN - Dent 

(CODESP)/CODESP/Periodontista/2013  

Assunto: Semântica  

Texto 
  

Envelhecer com mel ou fel? 
  

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre‐ lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

  

[...] 

  

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum‐ quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem,  completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

  

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 



pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando‐ se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

  

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou‐ se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

  

[...] 

  

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco‐ íris na alma. 

  

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam‐ se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Segundo o texto, o passar do tempo deveria trazer 

às pessoas 

 a) sapiência. 

 b) insolência. 

 c) eminência. 

 d) eloquência. 

 e) insipiência. 

  
Questão 24: CONSULPLAN - TJ 

TSE/TSE/Administrativa/2012  

Assunto: Semântica  

Presente perfeito 
 

Aproveito a chegada do 13° salário e a proximidade 

do Natal para discutir o presente perfeito. Num 

mundo perfeitamente racional, ninguém nem 

pestanejaria antes de presentear seus familiares e 

amigos com dinheiro vivo. 

 

Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o 

risco de errar, pois o presenteado escolhe o que 

quiser, e no tamanho certo. Melhor, ele pode juntar 

recursos de diversas origens(a) e comprar um item 

mais caro, que ninguém sozinho poderia oferecer-

lhe. 

 

Só que o mundo não é um lugar racional. Se você 

regalar sua mulher com um caríssimo jantar(d) na 

expectativa de uma noite tórrida de amor, estará 

sendo romântico. Mas, se ousar oferecer-lhe 

dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples 

cafajeste. 

 

Analogamente, você ficará bem se levar um bom 

vinho(b) para o almoço de Dia das Mães na casa da 

sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e 

estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se tornará 

“persona non grata” para sempre naquele lar. 

 

Essas incongruências chamaram a atenção de 

economistas comportamentais, que desenvolveram 

modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos 

em dois mundos distintos, o das relações sociais e o 

da economia de mercado. Enquanto o primeiro é 

regido por valores como amor e lealdade, o 

segundo tem como marca indexadores monetários e 

contratos. Sempre que misturamos os dois registros, 

surgem mal-entendidos. 

  

O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe 

que, no mundo das relações sociais, o presente 

serve para aliviar culpas: ofereça ao presenteado 

algo de que ele goste, mas acha bobagem comprar, 

como um jantar naquele restaurante chique(c) ou um 

perfume um pouco mais caro. O que você está lhe 

dando, na verdade, é uma licença para ser 

extravagante. 

 

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o 

sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada 

mais são que dinheiro com prazo de validade e 

restrições de onde pode ser gasto. 

 
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 
  

Assinale a alternativa em que a alteração da ordem 

das duas palavras implique mudança semântica. 

 a)  diversas origens – origens diversas. 

 b)  bom vinho – vinho bom. 

 c)  restaurante chique – chique restaurante. 

 d)  caríssimo jantar – jantar caríssimo. 

  



Questão 25: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão. 

  

Papel aceita tudo 
  

Papel aceita tudo e “papel”, nessa expressão 

surrada dos velhos jornalistas, ocupa aqui a vaga de 

qualquer espaço útil a mensagens (a tela do 

computador, o dial do rádio, o sinal da TV, a 

conversa no bar etc.). 

  

Papel não tem superego, não faz autocrítica, não 

corrige o que colocamos nele (com o andar da 

tecnologia da correção automática, alguns dirão, 

“ainda não”). Da capa de revista que só faz 

panfletagem direitosa ao programa de auditório 

ruim, muita coisa é vomitada sem revisão ou 

segunda opinião. 

  

A tecnologia da comunicação nos abriu horizontes. 

Mas, de tanto ser usada para manter os privilégios 

de sempre, a informação parece antes confirmar a 

preconcepção irrefletida, em vez de ampliar a visão 

das coisas. Mais do que um gesto de precisão, a 

revisão (de nossos textos, nossas ideias e certezas) é 

por isso um ato de carinho para com os outros. É o 

manifesto verbal de nosso cuidado, do zelo pela 

convivência, pela criação de um ambiente em 

comum em que as pessoas possam instigar outras a 

serem mais criativas e felizes. Não é exagero: o 

mundo insiste a toda hora no cada um por si, somos 

mal pagos e trabalhamos demais, é preciso atenção 

para sentir se o que apresentamos de volta não é só 

uma nova contribuição de piora, a confirmação de 

preconceitos, um reforço aos privilégios de poucos. 

  

Na Roma antiga, governantes nomeavam delatores 

(do latim delatio, reportar, contar) para andar pelas 

ruas, ouvido atento ao que as pessoas diziam deles, 

e rebater a onda, lançando rumores que lhes fossem 

benéficos. Nero fez isso quando acusado do 

incêndio de Roma (64 a.C.). Impopular, foi acusado 

pelo episódio. Como só desmentir seria ineficaz, 

mandou espalhar que os culpados eram cristãos – a 

Geni da época, em quem todos jogavam pedras. 

  

Nero inaugurou o oportunismo do veículo, até hoje 

em uso. A vida brasileira tem mostrado que é 

preciso aprender a detectar os sinais desse tipo de 

oportunismo. Afinal, qualquer que seja a forma que 

usam para falar com a gente, ela aceitará tudo. 

  
(Luiz Costa Pereira Júnior. Língua Portuguesa. São Paulo: Segmento, 

julho/2013.) 

  

A palavra em destaque pode ser substituída sem 

prejuízo de sentido pela expressão indicada em 

 a) “Como só desmentir seria ineficaz,...” – sem 

eficácia 

 b) “... do zelo pela convivência,...” – vivência 

harmoniosa 

 c) “... confirmar a preconcepção irrefletida,...” – 

várias vezes refletida 

 d) “Papel não tem superego, não faz 

autocrítica,...” – crítica confiável 

  
Questão 26: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão. 

  

A questão síria 
  

Às 3 da madrugada de 21 de agosto, um ataque 

químico dizimou centenas no subúrbio de 

Damasco. Estimam‐ se 1,4 mil mortos na capital 

síria, cerca de 400 deles crianças. As imagens e 

testemunhos das vítimas rapidamente 

espalharam‐ se pela rede e chocaram o mundo. Não 

se comprovou a autoria do que aconteceu naquela 

noite nos povoados sob controle de rebeldes sírios, 

mas atestou‐ se o uso de gás sarin (substância 

usada pelos nazistas) que afeta o sistema nervoso e 

pode matar milhares em pouco tempo. O episódio 

foi aparentemente encerrado com uma saída 

diplomática, em que o ditador Bashar al‐ Assad, 

acusado pelos Estados Unidos de ter atacado seu 

próprio povo, comprometeu‐ se a entregar as armas 

químicas em seu poder. 

  
(Lívia Perozim. Carta na escola. Edição 80. Outubro/2013. Adaptado.) 
 

O uso do termo “aparentemente” em “O episódio 

foi aparentemente encerrado com uma saída 

diplomática,...” indica 

 a) o encerramento definitivo do episódio citado. 

 b) uma aproximação diplomática entre os países 

citados no texto. 

 c) a possibilidade de haver dúvidas referentes ao 

encerramento do episódio citado. 

 d) uma surpresa para a sociedade internacional da 

solução apresentada para tal episódio. 

  
Questão 27: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM 

TO/2013  

Assunto: Semântica  

Texto I. 

 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada 

que aquela moça que está doente naquela casa 



cinzenta quando lesse minha história no jornal 

risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse – 

“ai meu Deus, que história mais engraçada!”. E 

então a contasse para a cozinheira e telefonasse 

para duas ou três amigas para contar a história; e 

todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem 

alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que 

minha história fosse como um raio de sol, 

irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida 

de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma 

ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois 

repetisse para si própria – “mas essa história é 

mesmo muito engraçada!”. 

 

Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, 

o marido bastante aborrecido com a mulher, a 

mulher bastante irritada com o marido, que esse 

casal também fosse atingido pela minha história. O 

marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a 

irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de 

sua má vontade, tomasse conhecimento da história, 

ela também risse muito, e ficassem os dois rindo 

sem poder olhar um para o outro sem rir mais; e 

que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse 

do alegre tempo de namoro, e reencontrassem os 

dois a alegria perdida de estarem juntos. 

 
(Braga, Rubem in. As cem melhores crônicas brasileiras / Joaquim  

Ferreira dos Santos, organização e introdução. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. 
Fragmento.) 
  

As formas verbais utilizadas, predominantemente, 

no texto, indicam tempo e modo verbais que 

exprimem 

 a) surpresa. 

 b) advertência. 

 c) fatos hipotéticos. 

 d) polidez ou timidez. 

  
Questão 28: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM 

TO/2013  

Assunto: Semântica  

Texto III. 

 

Fotos roubadas: a vítima abre as portas para o 

ladrão  
  

Não é difícil para um hacker, com o conhecimento 

técnico certo, invadir um computador pessoal e 

colher dali fotos e informações que possa usar para 

denegrir a imagem da vítima na Internet ou 

chantageá-la. Mas para alcançar seu objetivo, o 

criminoso depende da ajuda do usuário: o clique em 

um link desconhecido, enviado na maioria das 

vezes por e-mail. “O criminoso encontra uma forma 

de entrar, mas precisa de um ambiente favorável. E 

isso acontece quando você clica em um link que 

não é seguro ou mantém uma senha fraca para 

acesso ao e-mail, por exemplo”, explica, ao site de 

VEJA, o especialista em crimes virtuais, 

Wanderson Castilho. 

 

Assim, o cracker ganha passagem liberada para as 

informações fornecidas pelo usuário, que se torna o 

“causador de sua falta de privacidade”, define 

Castilho. “De repente, ele nem chegou a entrar no 

computador, mas teve o caminho facilitado pelo e-

mail, por onde foram enviadas senhas e outros 

dados sigilosos”, exemplifica o especialista, que é 

autor do livro Manual do Detetive Virtual. “É muito 

pequena a probabilidade de um hacker invadir seu 

sistema aleatoriamente. É bem maior a chance de 

você contribuir para isso, instalando um programa 

malicioso, que autoriza a entrada do criminoso, 

deixando sua máquina aberta em algum lugar 

público.” 

 
(Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia 

/vida-digital/fotosroubadas- a-vitima-abre-as-portas-para-o-ladrao) 
  

No trecho “Mas para alcançar seu objetivo, [...]” a 

palavra em destaque introduz uma ideia de 

 a) modo. 

 b) oposição. 

 c) finalidade. 

 d) explicação. 

  
Questão 29: CONSULPLAN - Adv 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Denotação e Conotação  

Texto 
 

Proteção, sim; violação de privacidade, não. Esse é 

o desejo dos consumidores brasileiros que navegam 

na Internet. E esse é o mote – mais que o mote, o 

alerta – que orienta a campanha lançada pelo 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

na última terça-feira, contra o Projeto de Lei 84/99, 

que trata de crimes cibernéticos. 

 

A campanha “Consumidores contra o PL Azeredo” 

pretende chamar a atenção da sociedade para a 

ameaça que o PL 84 representa ao direito à 

privacidade e liberdade na rede, aos direitos dos 

consumidores no acesso aos produtos e serviços e 

no direito fundamental de acesso à cultura, à 

informação e à comunicação. 

 

No Congresso desde 1999, o PL 84/99 segue na 

Câmara dos Deputados nos termos do texto 

substitutivo proposto pelo deputado Eduardo 

Azeredo (PSDB-MG). O PL Azeredo tramita em 



caráter de urgência na Casa e está prestes a ser 

votado no início de agosto, quando termina o 

recesso parlamentar. Se aprovado, desviando-se de 

sua pretensa função de combater os crimes na 

Internet, o projeto vai instaurar um cenário de 

vigilância e monitoramento na rede, restringindo 

sensivelmente os direitos e liberdades e 

criminalizando condutas que são cotidianas dos 

cidadãos no mundo virtual. 

 

Para os consumidores, a aprovação do projeto traz 

consequências drásticas, especialmente se 

considerarmos que a Internet é inteiramente 

permeada por relações de consumo. Desde a 

conexão até o acesso a conteúdos em sites, produtos 

e serviços via comércio eletrônico, passando pela 

utilização de e-mails, plataformas colaborativas e 

redes sociais, em menor ou maior grau, tudo é 

relação de consumo e deve ser entendido na lógica 

da defesa dos direitos consagrados pelo Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). 

 

Há 20 anos, esse mesmo CDC tenta fazer valer um 

de seus princípios básicos: a boa-fé. Pressupõe-se 

que todos são legítimos titulares de direitos e 

praticam seus atos cotidianos com base na 

legalidade, na confiança e no respeito. Por óbvio, 

essa premissa é válida também para a Internet. O 

que o PL Azeredo faz, no entanto, é inverter essa 

lógica. No lugar da presunção da boa-fé, instaura-se 

a constante suspeita. No lugar do respeito à 

privacidade dos dados e informações dos usuários, 

o projeto determina a sua vigilância constante, 

como se a qualquer momento fossem praticar um 

crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. 

Para o PL Azeredo, como norma penal que é, na 

Internet todos passam a ser suspeitos até que se 

prove o contrário. 

 
(Guilherme Varella, Carta Capital. 28/07/11) 
  

Algumas palavras ou expressões assumem sentido 

conotativo de acordo com o contexto no qual estão 

inseridas. Isso ocorre em 

 a) “... que navegam na Internet.” 

 b) “... que trata de crimes cibernéticos.” 

 c) “... traz consequências drásticas,...” 

 d) “O PL Azeredo tramita em caráter de 

urgência...” 

 e) “... criminalizando condutas que são 

cotidianas...” 

  
Questão 30: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Denotação e Conotação  

Texto I 

 

A maldição da norma culta 
 

Impossível calcular o estrago que o termo “norma 

culta” vem causando nos meios educacionais e, em 

geral, na cultura brasileira. Enquanto ele não for 

definitivamente jogado no lixo e incinerado, vai ser 

difícil examinar as relações entre linguagem e 

sociedade sob uma ótica serena e bem 

fundamentada. Por quanto tempo ainda teremos de 

viver sob a maldição da norma culta? 

 

Embora alguns linguistas usem esse termo com 

outros sentidos, a retumbante maioria das pessoas 

se refere à norma culta como um modelo idealizado 

de língua “certa”, “bonita” e “elegante”, que elas 

mesmas não sabem dizer onde, quando nem por 

quem foi estabelecido, mas que, apesar disso, 

merece toda a reverência do mundo, como se fosse 

uma doutrina sagrada, ditada pelo próprio Deus a 

seus profetas. Numa época em que se questiona 

tudo, em que se protesta contra toda forma de 

discriminação, contra qualquer prescrição no que 

diz respeito às relações sexuais, às crenças 

religiosas, aos modos de se vestir, de viver, de 

comer, de criar os filhos etc., em que a palavra 

diversidade impera, assim como a exigência de que 

ela seja respeitada e valorizada, é espantoso que só 

o uso da língua permaneça sujeito a uma regulação 

restritiva e tacanha. O dogma da infalibilidade 

papal virou piada, mas quase ninguém zomba dos 

dogmas gramaticais (mais velhos que a religião 

cristã). Por que os rótulos de “certo” e “errado” são 

abandonados, e até ridicularizados, em outras 

esferas da vida social, mas permanecem vivos e 

ativos quando o assunto é língua? Por que ninguém 

se dá conta de que a nebulosa norma culta é um 

produto humano e, portanto, imperfeito, falho e 

suscetível de contestação e reformulação? 

 

Impera na cultura ocidental uma concepção de 

língua tosca e burra, fixada trezentos anos antes de 

Cristo. Impregnados dos preconceitos da época, os 

primeiros gramáticos repudiaram todo e qualquer 

uso de língua que não fosse, primeiro, escrito (a 

fala, para eles, era um caos completo) e, não 

bastasse, escrito por meia dúzia de “grandes 

autores”, todos mortos. Essa doença torpe se 

propagou nos últimos dois milênios e meio, a ponto 

de se tornar invisível para quase todo mundo. É 

com base nesse critério estúpido – a língua escrita 

dos “clássicos” – que se fixou, nas diversas nações, 

o modelo de “língua certa” que, no Brasil, atende 

pelo nome infeliz de norma culta. No caso 

brasileiro, a coisa é ainda mais cruel porque, fruto 



de processo colonial, nosso padrão idiomático se 

inspira numa língua escrita do outro lado do 

Atlântico, em outro hemisfério, em meados do 

século XIX. Por isso, não podemos começar frase 

com pronome oblíquo, nem usar “ele” como objeto 

direto (“eu vi ele”), nem dizer “prefiro mais X do 

que Y”, nem “o filme que eu gosto”, embora tudo 

isso constitua a gramática de uma língua autônoma, 

o português brasileiro, com mais de 500 anos de 

idade e 200 milhões de falantes (a terceira mais 

falada no Ocidente)! Até quando, meu pai Oxóssi? 

 
(Marcos Bagno, agosto de 2008 – http://www.portuguesepoesia. 

com/?page=cronica&id=107 – com adaptações) 
  

Assinale a alternativa em que há uma palavra que, 

no texto, foi utilizada fora de seu sentido usual. 

 a) “Essa doença torpe se propagou nos últimos dois 

milênios e meio...” (3º§) 

 b) “... os primeiros gramáticos repudiaram todo e 

qualquer uso de língua que não fosse, primeiro, 

escrito...” (3º§) 

 c) “Por isso, não podemos começar frase com 

pronome oblíquo, nem usar ‘ele’ como objeto 

direto...” (3º§) 

 d) “Embora alguns linguistas usem esse termo com 

outros sentidos...” (2º§) 

 e) “Numa época em que se questiona tudo, em que 

se protesta contra toda forma de discriminação...” 

(2º§) 

  
Questão 31: CONSULPLAN - Biblio 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Denotação e Conotação  

Texto 
 

As lições do capitão 
 

Normalmente, um naufrágio de grandes proporções 

mobiliza a atenção do público em função das 

mortes que provoca e dos mistérios que cercam o 

ocorrido. Com o naufrágio do navio italiano Costa 

Concórdia foi diferente: mesmo tendo causado um 

número pequeno de vítimas fatais, o acidente não 

sai do noticiário. O motivo é a incrível performance 

do capitão Schettino, que abandonou o navio antes 

dos passageiros e dos tripulantes, para a 

estupefação geral. 

 

Não deixa de ser uma boa notícia: por remeter a 

questões relacionadas à honra, bravura, 

solidariedade e outras qualidades escassas, tal 

interesse pode ser interpretado como um impulso 

moral coletivo, coisa alentadora nestes tempos 

marcados, simultaneamente, por uma grande 

interconectividade e por um individualismo 

exacerbado. E no qual os discursos de uma ética 

global, financeira, ambiental ou política perdem-se 

na retórica e na queda de braço entre a sociedade 

civil, o Estado e as corporações: ninguém quer 

largar o osso, mas, na hora do naufrágio, todo 

mundo quer pular primeiro. 

 

Uma coisa é pedir arrego na iminência de um 

ataque pirata no século XVI. O barbudo capitão 

agarra-se a um barril, e, caso sobreviva, abriga-se 

numa ilhota caribenha, onde terá tempo e paz para 

repensar seus atos ou, simplesmente, dar graças aos 

céus, no gozo da condição de covarde consumado. 

Outra coisa é pular do navio a poucas braçadas da 

costa, deixando centenas de semelhantes à própria 

sorte. 

 

O dever, imputado a um capitão, de ser o último a 

deixar o navio, é velho, remonta às navegações da 

antiguidade clássica, mas é até hoje usado, não 

apenas nas leis de navegação, mas como metáfora 

na análise de atitudes várias nas relações sociais. 

No âmbito das empresas, por exemplo: o gerente 

recém-empossado que, diante da crise de seu 

departamento, ou de sua própria inépcia, deixa seus 

comandados na mão e corre para a primeira oferta 

de emprego, é hoje figurinha fácil, sobretudo nos 

meios de experimentação tecnológica. Faz-nos 

pensar, também, no quanto o ensimesmamento 

psicológico, em paradoxal anteposição à eclosão 

geométrica de redes sociais, se torna a regra de 

ouro numa era que se quer avançada e inventiva. 

 
(Arnaldo Bloch. Jornal O Globo, 21.01.12 / adaptado) 
  

Na expressão “largar o osso” utilizada no texto, 

observa-se o uso da conotação. Assinale a 

alternativa em que esse recurso também é utilizado. 

 a) O sol brilhou no céu durante o dia. 

 b) O navio afundou perto da costa. 

 c) O rei tinha um coração de pedra. 

 d) Ninguém quer perder seus direitos. 

 e) Ossos de dinossauros foram encontrados no 

local. 

  
Questão 32: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Denotação e Conotação  

TEXTO II: 
  



 
  
(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o Horrível. Porto Alegre: L&PM, 2007. 

v. 4, pág. 91) 
  

O humor da tira baseia-se no fato de que 

 a) Eddie sortudo não dá atenção ao que Hagar lhe 

diz. 

 b) Eddie sortudo usa a palavra “pão” em seu 

sentido próprio. 

 c) Hagar, 2º personagem, fala ironicamente no 1º 

quadrinho. 

 d) no 2º quadrinho apenas Eddie sortudo expressa 

suas ideias. 

 e) no 2º quadrinho não há compreensão do que diz 

Eddie sortudo. 

  
Questão 33: CONSULPLAN - Adv 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto 
 

Proteção, sim; violação de privacidade, não. Esse é 

o desejo dos consumidores brasileiros que navegam 

na Internet. E esse é o mote – mais que o mote, o 

alerta – que orienta a campanha lançada pelo 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

na última terça-feira, contra o Projeto de Lei 84/99, 

que trata de crimes cibernéticos. 

 

A campanha “Consumidores contra o PL Azeredo” 

pretende chamar a atenção da sociedade para a 

ameaça que o PL 84 representa ao direito à 

privacidade e liberdade na rede, aos direitos dos 

consumidores no acesso aos produtos e serviços e 

no direito fundamental de acesso à cultura, à 

informação e à comunicação. 

 

No Congresso desde 1999, o PL 84/99 segue na 

Câmara dos Deputados nos termos do texto 

substitutivo proposto pelo deputado Eduardo 

Azeredo (PSDB-MG). O PL Azeredo tramita em 

caráter de urgência na Casa e está prestes a ser 

votado no início de agosto, quando termina o 

recesso parlamentar. Se aprovado, desviando-se de 

sua pretensa função de combater os crimes na 

Internet, o projeto vai instaurar um cenário de 

vigilância e monitoramento na rede, restringindo 

sensivelmente os direitos e liberdades e 

criminalizando condutas que são cotidianas dos 

cidadãos no mundo virtual. 

 

Para os consumidores, a aprovação do projeto traz 

consequências drásticas, especialmente se 

considerarmos que a Internet é inteiramente 

permeada por relações de consumo. Desde a 

conexão até o acesso a conteúdos em sites, produtos 

e serviços via comércio eletrônico, passando pela 

utilização de e-mails, plataformas colaborativas e 

redes sociais, em menor ou maior grau, tudo é 

relação de consumo e deve ser entendido na lógica 

da defesa dos direitos consagrados pelo Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). 

 

Há 20 anos, esse mesmo CDC tenta fazer valer um 

de seus princípios básicos: a boa-fé. Pressupõe-se 

que todos são legítimos titulares de direitos e 

praticam seus atos cotidianos com base na 

legalidade, na confiança e no respeito. Por óbvio, 

essa premissa é válida também para a Internet. O 

que o PL Azeredo faz, no entanto, é inverter essa 

lógica. No lugar da presunção da boa-fé, instaura-se 

a constante suspeita. No lugar do respeito à 

privacidade dos dados e informações dos usuários, 

o projeto determina a sua vigilância constante, 

como se a qualquer momento fossem praticar um 

crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. 

Para o PL Azeredo, como norma penal que é, na 

Internet todos passam a ser suspeitos até que se 

prove o contrário. 

 
(Guilherme Varella, Carta Capital. 28/07/11) 
  

De acordo com o contexto, a palavra “mote” 

significa 

 a) alerta. 

 b) conceito. 

 c) campanha. 

 d) motivo. 

 e) mostra. 

  
Questão 34: CONSULPLAN - Aux FOP 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto 
 

É preciso aperfeiçoar a Lei Seca 
 

Embora não tenha sido capaz de atender às 

generosas expectativas anunciadas no momento em 



que foi aprovada pelo Congresso, os números 

oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir 

o desperdício de vidas humanas. Contando 

indenizações por morte pagas às famílias de vítimas 

de acidentes fatais, um levantamento do 

Departamento Nacional de Trânsito mostra que, em 

2007, quando a legislação ainda não entrara em 

vigor, morria uma pessoa a cada 742 veículos. Em 

2009, o último ano para o qual todos os dados estão 

disponíveis e o segundo da Lei Seca, morria uma 

pessoa para cada 1.119 veículos. 

 

Embora esses resultados não possam ser 

considerados civilizados, é bom advertir que eles 

podem piorar. A Lei Seca já nasceu com uma 

ambiguidade. Com base no princípio constitucional 

de que ninguém é obrigado a produzir provas 

contra si mesmo, nenhum motorista pode ser 

forçado a fazer o teste do bafômetro nem submeter-

se contra a vontade a um exame de sangue para 

comprovar o nível de álcool no organismo. 

 

Em hora oportuna, o governo federal e os 

parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 

Seca. É uma preocupação correta. 

  
(Época, 9 de abril de 2012) 
  

A palavra “desperdício”, no texto, significa 

 a) estrago. 

 b) insensatez. 

 c) desordem. 

 d) produtividade. 

 e) extravagante. 

  
Questão 35: CONSULPLAN - Aux FOP 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto 
 

É preciso aperfeiçoar a Lei Seca 
 

Embora não tenha sido capaz de atender às 

generosas expectativas anunciadas no momento em 

que foi aprovada pelo Congresso, os números 

oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir 

o desperdício de vidas humanas. Contando 

indenizações por morte pagas às famílias de vítimas 

de acidentes fatais, um levantamento do 

Departamento Nacional de Trânsito mostra que, em 

2007, quando a legislação ainda não entrara em 

vigor, morria uma pessoa a cada 742 veículos. Em 

2009, o último ano para o qual todos os dados estão 

disponíveis e o segundo da Lei Seca, morria uma 

pessoa para cada 1.119 veículos. 

 

Embora esses resultados não possam ser 

considerados civilizados, é bom advertir que eles 

podem piorar. A Lei Seca já nasceu com uma 

ambiguidade. Com base no princípio constitucional 

de que ninguém é obrigado a produzir provas 

contra si mesmo, nenhum motorista pode ser 

forçado a fazer o teste do bafômetro nem submeter-

se contra a vontade a um exame de sangue para 

comprovar o nível de álcool no organismo. 

 

Em hora oportuna, o governo federal e os 

parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 

Seca. É uma preocupação correta. 

  
(Época, 9 de abril de 2012) 
  

“Em hora oportuna, o governo federal e os 

parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 

Seca.” A palavra destacada pode ser substituída sem 

alteração de sentido por 

 a) aperfeiçoam. 

 b) desperdiçam. 

 c) excedem. 

 d) discutem. 

 e) delineiam. 

  
Questão 36: CONSULPLAN - Biblio 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto 
 

As lições do capitão 
 

Normalmente, um naufrágio de grandes proporções 

mobiliza a atenção do público em função das 

mortes que provoca e dos mistérios que cercam o 

ocorrido. Com o naufrágio do navio italiano Costa 

Concórdia foi diferente: mesmo tendo causado um 

número pequeno de vítimas fatais, o acidente não 

sai do noticiário. O motivo é a incrível performance 

do capitão Schettino, que abandonou o navio antes 

dos passageiros e dos tripulantes, para a 

estupefação geral. 

 

Não deixa de ser uma boa notícia: por remeter a 

questões relacionadas à honra, bravura, 

solidariedade e outras qualidades escassas, tal 

interesse pode ser interpretado como um impulso 

moral coletivo, coisa alentadora nestes tempos 

marcados, simultaneamente, por uma grande 

interconectividade e por um individualismo 

exacerbado. E no qual os discursos de uma ética 

global, financeira, ambiental ou política perdem-se 

na retórica e na queda de braço entre a sociedade 

civil, o Estado e as corporações: ninguém quer 

largar o osso, mas, na hora do naufrágio, todo 



mundo quer pular primeiro. 

 

Uma coisa é pedir arrego na iminência de um 

ataque pirata no século XVI. O barbudo capitão 

agarra-se a um barril, e, caso sobreviva, abriga-se 

numa ilhota caribenha, onde terá tempo e paz para 

repensar seus atos ou, simplesmente, dar graças aos 

céus, no gozo da condição de covarde consumado. 

Outra coisa é pular do navio a poucas braçadas da 

costa, deixando centenas de semelhantes à própria 

sorte. 

 

O dever, imputado a um capitão, de ser o último a 

deixar o navio, é velho, remonta às navegações da 

antiguidade clássica, mas é até hoje usado, não 

apenas nas leis de navegação, mas como metáfora 

na análise de atitudes várias nas relações sociais. 

No âmbito das empresas, por exemplo: o gerente 

recém-empossado que, diante da crise de seu 

departamento, ou de sua própria inépcia, deixa seus 

comandados na mão e corre para a primeira oferta 

de emprego, é hoje figurinha fácil, sobretudo nos 

meios de experimentação tecnológica. Faz-nos 

pensar, também, no quanto o ensimesmamento 

psicológico, em paradoxal anteposição à eclosão 

geométrica de redes sociais, se torna a regra de 

ouro numa era que se quer avançada e inventiva. 

 
(Arnaldo Bloch. Jornal O Globo, 21.01.12 / adaptado) 
  

No trecho “... pode ser interpretado como impulso 

moral coletivo, coisa alentadora nestes tempos...”, a 

palavra sublinhada pode ser substituída, sem perda 

semântica, por 

 a) impossível. 

 b) impensável. 

 c) confortante. 

 d) lastimosa. 

 e) ameaçadora. 

  
Questão 37: CONSULPLAN - Aux Sec 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Onze minutos 
 

Durante toda a minha vida, entendi o amor como 

uma espécie de escravidão consentida. É mentira: a 

liberdade só existe quando ele está presente. Quem 

se entrega totalmente, quem se sente livre, ama o 

máximo. 

 

E quem ama o máximo, sente-se livre. 

 

Por causa disso, apesar de tudo que posso viver, 

fazer, descobrir, nada tem sentido. Espero que este 

tempo passe rápido, para que eu possa voltar à 

busca de mim mesma – encontrando um homem 

que me entenda, que não me faça sofrer. 

 

Mas que bobagem é essa que estou dizendo? No 

amor, ninguém pode machucar ninguém; cada um 

de nós é responsável por aquilo que sente, e não 

podemos culpar o outro por isso. 

 

Já me senti ferida quando perdi os homens pelos 

quais me apaixonei. Hoje estou convencida de que 

ninguém perde ninguém, porque ninguém possui 

ninguém. 

 

Essa é a verdadeira experiência da liberdade: ter a 

coisa mais importante do mundo, sem possuí-la. 

 
(Fragmento do livro de Paulo Coelho) 
  

“Já me senti ferida quando perdi os homens pelos 

quais me apaixonei.” A palavra destacada apresenta 

como significado correto: 

 a) Conturbada. 

 b) Inquieta. 

 c) Ofendida. 

 d) Aliviada. 

 e) Deslumbrada. 

  
Questão 38: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

TEXTO I: 

 

POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008-

2009: mais de 90% da população 

comem poucas frutas, legumes e verduras 
 

O consumo alimentar da população brasileira 

combina a tradicional dieta à base de arroz e feijão 

com alimentos com poucos nutrientes e muitas 

calorias. A ingestão diária de frutas, legumes e 

verduras está abaixo dos níveis recomendados pelo 

Ministério da Saúde (400g) para mais de 90% da 

população. Já as bebidas com adição de açúcar 

(sucos, refrescos e refrigerantes) têm consumo 

elevado, especialmente entre os adolescentes, que 

ingerem o dobro da quantidade registrada para 

adultos e idosos, além de apresentarem alta 

frequência de consumo de biscoitos, linguiças, 

salsichas, mortadelas, sanduíches e salgados e uma 

menor ingestão de feijão, saladas e verduras. 

 

A ingestão de alguns componentes de uma dieta 

saudável, como arroz, feijão, peixe fresco e farinha 

de mandioca, diminui à medida que aumenta o 

rendimento familiar per capita. Já o consumo de 

pizzas, salgados fritos, doces e refrigerantes se 



eleva. A ingestão de frutas, verduras e laticínios 

diet/light também aumenta com a renda. 

 

Na área rural, as médias de consumo individual 

diário foram maiores para arroz, feijão, peixe 

fresco, batata-doce, farinha de mandioca e manga, 

entre outros. Já na área urbana, destacaram-se 

refrigerantes, pães, cervejas, pizzas e biscoitos 

recheados. 

 

O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão 

calórica total e foi maior nas áreas urbanas, na 

região Sudeste, entre os homens e para indivíduos 

na faixa de renda familiar per capita mais elevada. 

 

Entre as prevalências de inadequação de consumo 

(percentuais de pessoas que ingerem determinado 

nutriente em níveis abaixo das necessidades diárias 

ou acima do limite recomendado) destacam-se o 

excesso de gorduras saturadas e açúcar (82% e 61% 

da população, respectivamente) e escassez de fibras 

(68% da população). 

 
(http://www.ibge.gov.br / com adaptações) 
  

Assinale a alternativa que apresenta o antônimo da 

palavra em destaque no trecho do texto “... abaixo 

dos níveis recomendados pelo Ministério da 

Saúde...”. 

 a) Advertidos. 

 b) Preconizados. 

 c) Desaconselhados. 

 d) Suportados. 

 e) Compartilhados. 

  
Questão 39: CONSULPLAN - Fisc 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Obras/2013  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto 
 

Ceará, o berço do Pacto 
 

Programa que inspirou o pacto nacional nasceu em 

Sobral e é criticado por ter material didático 

padronizado e estar baseado em avaliações. 

 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é 

uma colcha de retalhos que articula diversas 

experiências de alfabetização no Brasil aliadas à 

formação de professores, a exemplo do Pró-

Letramento. Mas a principal inspiração e modelo 

essencial para o Pnaic é um programa do governo 

do Ceará. O programa que nasceu em Sobral foi 

introduzido em 2004 para a erradicação do 

analfabetismo no município e batizado de Programa 

pela Alfabetização na Idade Certa (Paic). 

 

Reflexo no Ideb 
 

O Paic surgiu da constatação de que apenas 15% 

dos alunos do 2º ano do ensino fundamental do 

Ceará liam e compreendiam um pequeno texto, e 

somente 42% conseguiram produzir um pequeno 

texto (nenhum foi considerado ortográfico). 

 

Com o auxílio da Undime e da Unicef, o Paic 

conseguiu capilaridade nos municípios, e se 

concentrou em cinco eixos: gestão da educação 

municipal, avaliação externa, alfabetização, 

educação infantil, literatura infantil e formação do 

leitor. Desde então, o Ideb do estado para o 4º e 5º 

ano pulou de 3,2, em 2005, para 4,9 em 2011 (o 

esperado era 4,0). Se em 2007 apenas 15 

municípios, de um universo de 184, tinham nível 

considerado desejável de alfabetização (um deles 

era Sobral), em 2011 praticamente todos os 

municípios alcançaram o mesmo patamar (com a 

exceção de cinco, que ficaram no nível “suficiente”, 

segundo mais alto). 

  

Para Idevaldo Bodião, ex-professor da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal do Ceará, ex-

secretário de Educação e Assistência Social de 

Fortaleza e membro do Comitê Ceará da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, os rápidos 

resultados da iniciativa foram o principal atrativo 

da atenção do MEC. “Com a troca de ministros, era 

preciso encontrar um programa rápido e urgente 

que desse resultados imediatos. E não é fácil 

propor, gestar e criar um programa para aplicá-lo 

nacionalmente e que tenha resultados em um ano 

ou dois no máximo. Então, a saída foi encontrar 

algo que já existia, e que pudesse ter visibilidade e 

capilaridade”, analisa. 

  

Diferenças no material 
  

A principal diferença entre o Paic e o Pnaic está no 

modelo de material adotado nas formações de 

orientadores de estudo. Enquanto o Pacto reuniu 

pesquisadores do Brasil inteiro para elaborar um 

material aberto e que respeitasse contextos locais e 

desse liberdade para o professor alfabetizador 

embasar sua própria prática pedagógica, o Paic 

criou um material único para o estado que, apesar 

de sua boa qualidade, segundo Bodião, tolheu a 

autonomia do professor. 

  

Nesse sentido, a formação seria mais um 

treinamento para aplicar as apostilas do que 



fundamentos para o educador refletir e elaborar 

suas próprias práticas. “Minha preocupação é que 

se amanhã tirarmos o material desse professor, 

como ele dará aula? Ele fica absolutamente órfão.” 

E uma dependência como essa do material exigiria 

uma formação continuada permanente, o que não 

acontece. Dessa forma, a iniciativa estaria fadada a 

ser extinta tão logo não houvesse mais o material, 

deixando os educadores reféns de uma política que 

pode ser alterada com uma mudança de governo. 

 

Maria do Rosário Longo Mordatti, professora 

titular da Unesp-Marília e presidente da Associação 

Brasileira de Alfabetização faz ressalvas a materiais 

prontos. “Todos os materiais previamente 

elaborados têm em princípio um problema: sua 

possibilidade de utilização é bem genérica e ampla 

para todas as situações”, afirma. “O que ocorre na 

sala de aula e faz o aluno aprender é a relação que 

se estabelece entre professor e aluno.” 

 

Segundo Maria do Socorro Nunes Macedo, 

professora da Universidade Federal de São João 

Del Rei (UFSJ) e coordenadora do GT de 

Alfabetização, Leitura e Escrita da Anped, o Pnaic 

busca driblar justamente essa questão do material 

da experiência do Ceará, em vez de elaborar um 

conteúdo único, instrumentalizando o professor 

para fazer um trabalho a partir do contexto em que 

está inserido. 

 

Leitura do mundo 
 

Outra preocupação expressada por Bodião em 

relação ao Paic é com a valorização quase que 

absoluta de conteúdos de língua portuguesa, 

deixando de lado a leitura do mundo citada por 

Paulo Freire (“A leitura do mundo precede a leitura 

da palavra”, dizia o educador). Para Bodião, o 

processo de alfabetização deveria auxiliar os alunos 

a entenderem o mundo a partir da palavra escrita, e 

não simplesmente a aplicarem conteúdos 

disciplinares. 

  

A avaliação é um dos alicerces do Paic, e o seu 

modelo inspirou o Pacto Nacional. Isso leva ao 

questionamento, segundo Bodião, sobre o que a 

avaliação realmente avalia. “Ela avalia se o 

professor está cumprindo as diretrizes na 

formatação do Paic. Então qualquer outro professor 

que tenha um processo de alfabetização diferente 

não vai bem na avaliação, e isso não quer dizer que 

ele ensina errado, mas que ele não ensina como no 

material do Paic”, argumenta. 

  

Os resultados rápidos permitidos pela avaliação são 

o maior atrativo de programas como o Paic e o 

Pnaic. O modelo adotado pelas iniciativas, diz 

Bodião, é capaz de mudar mapas de alfabetização 

no curto prazo, em cerca de dois anos. Isso seria 

ideal, se houvesse um legado deixado pelas 

experiências. O especialista teme, dessa forma, que 

em dez anos nada reste desses programas. “Parece 

que só sobrevivem enquanto existe o treinamento 

para a aplicação do material que está pronto. Não se 

investe na compreensão autônoma dos próprios 

professores. E isso é um complicador que não tem 

sido tratado.” 

  
(Carmen Guerreiro. Ceará, o berço do Pacto. Educação, São Paulo, Ano 

17, n. 193, p. 72-74. Maio/2013.) 
  

Assinale a alternativa em que o sinônimo da 

palavra sublinhada está corretamente indicado 

conforme o seu uso no texto. 

 a)  “... tolheu a autonomia do professor.” – 

promoveu 

 b)  “... o Pnaic busca driblar justamente essa 

questão...” – ajudar 

 c)  “E isso é um complicador que não tem sido 

tratado.” – auxiliador 

 d)  “... introduzido em 2004 para a erradicação do 

analfabetismo...” – ampliação 

 e)  “... para o professor alfabetizador embasar sua 

própria prática...” – fundamentar 

  
Questão 40: CONSULPLAN - Moto 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto 
  

Quem lê muito pode tornar-se um bom leitor, não 

necessariamente um escritor competente. Caso 

contrário, bastaria a escola trabalhar uma lista de 

livros e cobrar as leituras em avaliações. 

  

Escrever bem depende fundamentalmente de uma 

leitura crítica do mundo, de um interesse real pelas 

coisas. Não me refiro a nada transcendental, mas a 

tudo o que permeia o cotidiano. 

  

É possível desenvolver essa postura no 

adolescente? Sim. Mas a escola tem apenas parte da 

responsabilidade nisso. Adolescentes que em sua 

vivência não elaboram suas próprias experiências 

terão menos chances de desenvolver-se na escola. 

 

Todo texto é fonte de informações, exemplo de 

possibilidade de trabalho com linguagem. Ler não 

adianta nada? Seria ingenuidade dizer que não. Mas 

de pouco adianta a leitura com a qual não 



dialogamos, sobre a qual nada pensamos. 

 

E de que adianta um curso de redação? Torna mais 

conscientes alguns processos de criação; exercita 

técnicas de elaboração de texto e pode despertar 

interesse pelo trabalho de criação. 

  
(Maria Tereza A. Campos, consultora de Educação.) 
  

Em “Seria ingenuidade dizer que não.”, o antônimo 

da palavra destacada é 

 a)  praticidade. 

 b)  inocência. 

 c)  esperteza. 

 d)  habilidade. 

 e)  infantilidade. 

  

  
Questão 41: CONSULPLAN - AJ 

TSE/TSE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto para a questão. 
 

A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu 

explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do 

mal(b) como potência(b) do desejo e da ação 

humanas. 

  

Ora, a corrupção(a) é o mal do nosso tempo. 

Curiosamente, ela aparece como uma nova regra(a) 

de conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da 

governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito tempo 

transformou‐ se na sempre saqueável terra de 

ninguém. 

  

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a 

impossibilidade do seu combate por meios comuns, 

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio 

mundo estaria na prisão. A mesma polícia que 

combate o narcotráfico nas favelas das grandes 

cidades poderia ocupar o Congresso e outros 

espaços do governo onde a corrupção é a regra. 

 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do 

costume, é a da “moral(d)”, aquela mesma do 

malandro que age “na moral”, que é “cheio de 

moral”. Ela é muito mais forte do que a delicada 

reflexão ética(d) que envolveria a autonomia de 

cada sujeito agente. E que só surgiria pela educação 

política que buscasse um pensamento reflexivo. 

 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de 

forças do qual uma das mais importantes é a “força 

do sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, 

“como é possível que um policial pobre se negue a 

aceitar dinheiro para agir ilegalmente?” 

  

O simples fato de que essa pergunta seja colocada 

implica o pressuposto de que uma verdade ética tal 

como a honestidade foi transvalorada. Isso significa 

que foi também desvalorizada. 

 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas 

exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na 

contramão do dever, é porque no sistema da 

corrupção o valor da honestidade, que garantiria ao 

sujeito a sua autonomia, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

  

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei 

como que age contra a moral caracterizada pelo 

“fazer como a grande maioria”, levando em conta 

que no âmbito da corrupção se entende que o que a 

maioria quer é “dinheiro”. 

 

Verdade é que a ação em nome de um universal por 

si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela 

que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da 

vantagem que define a regra, o sujeito honesto(c) se 

transfigura imediatamente em otário(c). 

 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐ se 

a ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório 

luxo de pobre, já que a questão da honestidade não 

se coloca para os ricos, para quem tal valor parece 

de antemão assegurado. 

  

Daí que jamais se louve nos noticiários a 

honestidade de alguém que não se enquadra no 

estereótipo do “pobre”. Honesto é sempre o pobre 

elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio 

desse gesto o pobre é colocado à prova pelo 

sistema. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, ou 

seja, teria todo o motivo para sê‐ lo. Mas teria 

também todo o perdão? 

 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de 

agir na direção de uma vantagem pessoal como que 

estaria perdoado por antecipação ao agir 

imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de 

Brecht seria sua jurisprudência mais básica: “O que 

é roubar um banco comparado a fundar um?” 

 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre 

dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e 

pobres. No vão que as separa vem à tona a 

incompreensibilidade diante do mistério da 

honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto 



de irrespondível problema metafísico. 

  

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como 

alguém se torna o que é quando a subjetividade, a 

individualidade e a biografia já não valem nada e 

sentimos apenas o miasma que exala da vala 

comum das celebridades da qual o cidadão pode se 

salvar apenas alcançando o posto de um herói 

exótico, máscara do otário da vez? 

 
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 
  

No texto, ocorre aproximação semântica entre 

termos que, em outro contexto, não guardariam 

entre si relação de sinonímia. Assinale a alternativa 

em que, no texto, os termos NÃO guardem relação 

semântica de igualdade ou contiguidade. 

 a)  corrupção – regra 

 b)  mal – potência 

 c)  honesto – otário 

 d)  moral – ética 

  
Questão 42: CONSULPLAN - Cod Cen 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Sentidos  

TEXTO II: 

  

Gente humilde 
 

Tem certos dias 

Em que eu penso em minha gente 

E sinto assim 

Todo o meu peito se apertar 

Porque parece 

Que acontece de repente 

Como um desejo de eu viver 

Sem me notar 

Igual a como 

Quando eu passo no subúrbio 

Eu muito bem 

Vindo de trem de algum lugar 

E aí me dá 

Uma inveja dessa gente 

Que vai em frente 

Sem nem ter com quem contar 

São casas simples 

Com cadeiras na calçada 

E na fachada 

Escrito em cima que é um lar 

Pela varanda 

Flores tristes e baldias 

Como a alegria 

Que não tem onde encostar... 

 
(Composição: Garoto, Chico Buarque e Vinícius de Moraes – Renato Russo 

Presente, março 2003) 

  

Considerar o trecho destacado para a questão 

  

“Tem certos dias / Em que eu penso em 

minha gente” 

 

O trecho tem preservado o sentido em: 

 a) Quando eu penso em minha gente. 

 b) Ainda hoje penso em minha gente. 

 c) Ainda que eu pense em minha gente. 

 d) É bom pensar em minha gente. 

 e) Passo os dias pensando em minha gente. 

  
Questão 43: CONSULPLAN - Aux FOP 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Sentidos  

Texto 
 

É preciso aperfeiçoar a Lei Seca 
 

Embora não tenha sido capaz de atender às 

generosas expectativas anunciadas no momento em 

que foi aprovada pelo Congresso, os números 

oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir 

o desperdício de vidas humanas. Contando 

indenizações por morte pagas às famílias de vítimas 

de acidentes fatais, um levantamento do 

Departamento Nacional de Trânsito mostra que, em 

2007, quando a legislação ainda não entrara em 

vigor, morria uma pessoa a cada 742 veículos. Em 

2009, o último ano para o qual todos os dados estão 

disponíveis e o segundo da Lei Seca, morria uma 

pessoa para cada 1.119 veículos. 

 

Embora esses resultados não possam ser 

considerados civilizados, é bom advertir que eles 

podem piorar. A Lei Seca já nasceu com uma 

ambiguidade. Com base no princípio constitucional 

de que ninguém é obrigado a produzir provas 

contra si mesmo, nenhum motorista pode ser 

forçado a fazer o teste do bafômetro nem submeter-

se contra a vontade a um exame de sangue para 

comprovar o nível de álcool no organismo. 

 

Em hora oportuna, o governo federal e os 

parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 

Seca. É uma preocupação correta. 

  
(Época, 9 de abril de 2012) 
  

“A Lei Seca já nasceu com uma ambiguidade”. Isso 

significa que 

 a) ela não tem o direito de interferir na liberdade 

do indivíduo. 

 b) é baseada em princípios constitucionais. 

 c) o número de mortes no trânsito tem diminuído. 



 d) a lei apresenta resultados civilizados. 

 e) a lei apresenta mais de um sentido, dúvida. 

  
Questão 44: CONSULPLAN - Ass Leg 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Sentidos  

Por que ficamos gordos 
 

É preciso considerar o significado da saciedade 

para nós e o uso que o mercado faz disso. 

 

Quem vai aos Estados Unidos depara 

necessariamente com a fat misery, obesidade 

mórbida – literalmente, miséria gorda. Passo de 

quem teme se desequilibrar, corpo precedido pela 

barriga, antebraços afastados das pernas e mãos 

como abanos, a vítima dessa forma de miséria cruza 

o tempo todo o seu caminho. Na rua, no 

restaurante, no elevador. Pode causar horror ou 

pena, por se tratar de um ser humano tão aberrante 

quanto frágil. 

 

Assim como a de lá, a população do Brasil fica 

cada dia mais gorda. Quase metade dos brasileiros 

está acima do peso. 

 

Ainda que os livros sobre dieta, ao menos os da 

categoria de autoajuda, frequentem a lista dos mais 

vendidos, não existe uma reflexão séria sobre o 

assunto, tampouco há uma política de saúde 

consequente que se oponha aos efeitos nefastos da 

indústria da alimentação. Uma reflexão séria não se 

limita ao estudo dos hábitos alimentares ou ao 

estabelecimento das relações entre o aumento do 

consumo de comida e a diminuição do seu preço, 

por exemplo. Uma reflexão séria considera o 

significado da saciedade para nós e o uso que o 

mercado faz disso. Não é preciso se saciar para 

estar nutrido. Pelo contrário. Os nutricionistas 

inclusive ensinam a sair da mesa com um pouco de 

fome. 

 

Quem se entrega à gula e cultiva a desmesura não 

come para viver. Na verdade, morre pela boca. 

Exatamente como o peixe, que morre por 

abocanhar a isca. Além da doença, a comida 

continuamente abocanhada – ou seja, ingerida em 

demasia e à revelia dos efeitos que acarreta – 

provoca o envelhecimento precoce. Quem quer 

viver tem de cuidar para não cair na esparrela da 

comida. Porque, como a bebida ou a droga, ela 

pode matar. 

 
(Revista Veja, Edição 2189, 03/11/2010, Betty Milan/Fragmento) 
  

No texto, a palavra “desmesura” significa: 

 a) Perversidade. 

 b) Informalidade. 

 c) Indeterminação. 

 d) Indelicadeza. 

 e) Gravidade. 

  
Questão 45: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Sentidos  

TEXTO I: 

 

POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008-

2009: mais de 90% da população 

comem poucas frutas, legumes e verduras 
 

O consumo alimentar da população brasileira 

combina a tradicional dieta à base de arroz e feijão 

com alimentos com poucos nutrientes e muitas 

calorias. A ingestão diária de frutas, legumes e 

verduras está abaixo dos níveis recomendados pelo 

Ministério da Saúde (400g) para mais de 90% da 

população. Já as bebidas com adição de açúcar 

(sucos, refrescos e refrigerantes) têm consumo 

elevado, especialmente entre os adolescentes, que 

ingerem o dobro da quantidade registrada para 

adultos e idosos, além de apresentarem alta 

frequência de consumo de biscoitos, linguiças, 

salsichas, mortadelas, sanduíches e salgados e uma 

menor ingestão de feijão, saladas e verduras. 

 

A ingestão de alguns componentes de uma dieta 

saudável, como arroz, feijão, peixe fresco e farinha 

de mandioca, diminui à medida que aumenta o 

rendimento familiar per capita. Já o consumo de 

pizzas, salgados fritos, doces e refrigerantes se 

eleva. A ingestão de frutas, verduras e laticínios 

diet/light também aumenta com a renda. 

 

Na área rural, as médias de consumo individual 

diário foram maiores para arroz, feijão, peixe 

fresco, batata-doce, farinha de mandioca e manga, 

entre outros. Já na área urbana, destacaram-se 

refrigerantes, pães, cervejas, pizzas e biscoitos 

recheados. 

 

O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão 

calórica total e foi maior nas áreas urbanas, na 

região Sudeste, entre os homens e para indivíduos 

na faixa de renda familiar per capita mais elevada. 

 

Entre as prevalências de inadequação de consumo 

(percentuais de pessoas que ingerem determinado 

nutriente em níveis abaixo das necessidades diárias 

ou acima do limite recomendado) destacam-se o 



excesso de gorduras saturadas e açúcar (82% e 61% 

da população, respectivamente) e escassez de fibras 

(68% da população). 

 
(http://www.ibge.gov.br / com adaptações) 
  

“... além de apresentarem alta frequência de 

consumo de biscoitos, linguiças, salsichas, 

mortadelas, sanduíches e salgados e uma menor 

ingestão de feijão, saladas e verduras.” No 

contexto, a expressão grifada indica 

 a) a independência econômica dos adolescentes. 

 b) o alto grau de conhecimento nutricional. 

 c) a oposição à expressão “o dobro da quantidade”. 

 d) a determinação do tempo de uma ação. 

 e) a confirmação da informação “níveis 

recomendados”. 

  
Questão 46: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Sentidos  

TEXTO II: 
  

 
  
(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o Horrível. Porto Alegre: L&PM, 2007. 

v. 4, pág. 91) 
 

Na frase “o homem não vive só de pão”, as palavras 

“homem” e “pão” são entendidas pelo personagem 

Hagar da seguinte forma 

 a) Hagar, o horrível / almoço, refeição. 

 b) o gênero humano / alimento, materialismo. 

 c) Eddie sortudo / alimento assado, saudável. 

 d) um determinado homem / lanche nutricional. 

 e) um homem especial / fruto do trabalho. 

  
Questão 47: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Sentidos  

TEXTO III: 

  

IBGE divulga Indicadores de Sustentabilidade 

do Brasil 
 

Nesta quarta-feira, 1 de setembro, o IBGE divulgou 

os IDS – Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável referentes ao ano de 2010, que 

apontaram que, embora o país tenha evoluído nos 

principais aspectos socioambientais avaliados, 

ainda há um longo caminho para percorrer rumo ao 

desenvolvimento sustentável, sobretudo na 

preservação da biodiversidade. 

  
(Planeta Sustentável – 01/09/2010) 
 

TEXTO IV: 

 

São Paulo é encoberta por camada de poluição, que 

dificulta inclusive a visão. A qualidade do ar na 

cidade de São Paulo é a pior dos últimos oito anos. 

Segundo os dados da CETESB (Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental), 37 dias dos 

últimos sete meses atingiram níveis de poluição 

acima do padrão aceitável. – Thiago 

Bernardes/Folhapress. 

  
(07/08/2011 – 09h10, do UOL Notícis) 
  

A existência do problema da poluição tratado no 

texto IV é comprovada pela expressão do texto III 

“IBGE divulga Indicadores de Sustentabilidade do 

Brasil” 

 a) “IDS – Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável” 

 b) “aspectos socioambientais avaliados” 

 c) “há um longo caminho para percorrer” 

 d) “desenvolvimento sustentável” 

 e) “preservação da biodiversidade” 

  
Questão 48: CONSULPLAN - Tec Edif 

(Cascavel)/Pref Cascavel/2014  

Assunto: Sentidos  

O aluno depende demais do Google 
 

Para o historiador, o desafio é educar a nova 

geração a usar a “máquina” chamada livro. 

 

Ele é um rato de biblioteca. Robert Darnton ama os 

livros. Especialmente se forem antigos, com mais 

de 200 anos. Darnton é um dos maiores 

historiadores americanos. Por quatro décadas, 

explorou os meandros das grandes bibliotecas da 

Europa à caça de volumes perdidos de romances 

amorais do Antigo Regime ou da única cópia de um 

folhetim subversivo da França pré-revolucionária. 

Darnton, de 69 anos, se aposentou da Universidade 

Princeton em 2007 e assumiu a direção da 

Biblioteca da Universidade Harvard. Tomou a 

missão de digitalizar e tornar acessível 

gratuitamente pela Internet o conjunto da produção 



intelectual de Harvard. Defensor da nova 

tecnologia, Darnton detecta nos alunos a perda de 

intimidade com uma tecnologia mais antiga – o 

livro. 

 

ÉPOCA – O livro tem futuro? 

 

Robert Darnton – O livro é uma grande invenção. 

É agradável de manusear e ler. Não desaparecerá. 

Mas crianças e adolescentes têm hoje pouco contato 

com ele. Sua fonte de entretenimento é o 

computador. Os jovens são fascinados pelas 

pequenas doses de informação a que têm acesso 

pelos diferentes tipos de máquina e não 

desenvolvem o hábito das longas horas de leitura. 

Para eles, o livro é menos convidativo, confortável 

e familiar que para nós. Isso me preocupa. Creio 

que veremos surgir diversas formas de leitura e 

toda uma variedade de meios de comunicação. Os 

livros acadêmicos serão híbridos, publicados em 

parte na forma convencional, em parte online, com 

dados, links e material suplementar em áudio, vídeo 

e imagem. No caso dos livros de não ficção, que 

escrevo para o público leigo, acho ótimo poder 

exibir aspectos do passado graças à nova 

tecnologia. 

 

ÉPOCA – Seus alunos ainda leem livros? 

 

Robert Darnton – Meus alunos em Harvard são 

ávidos pela leitura. Mas não conhecem suas 

convenções, não sabem usar uma biblioteca, não 

sabem fazer pesquisas nem acompanhar as notas de 

rodapé. Eles dependem demais do Google. Ele é 

uma ferramenta fantástica, mas não é adequada 

para oferecer ao leitor o tipo de experiência, de 

degustação, que só o livro possibilita, como quando 

usamos o sumário para nos orientar ou folheamos 

capítulos aleatoriamente. O Google não permite 

isso. Haverá uma perda se dependermos demais 

desses mecanismos. Nesse sentido, sou pessimista. 

Devemos educar a nova geração a usar essa 

“máquina”, o livro, do modo como foi criada para 

ser usada. 

  
(Época, nº 537, São Paulo, 01/09/2008. Adaptado.) 
  

O 1º§ do texto é introduzido pela frase “Ele é um 

rato de biblioteca.”, cujo sentido possui um aspecto 

 a)  denotativo, apontando uma das principais 

características do entrevistado. 

 b)  conotativo, por ter a função de representar o 

valor da biblioteca para aquisição do conhecimento. 

 c)  denotativo, pois, por ter a função de introduzir o 

parágrafo, fornece informações sobre quem é o 

entrevistado. 

 d)  indicativo de sentido figurado, expressando a 

dificuldade do entrevistado em lidar com 

bibliotecas de modo geral. 

 e)  conotativo, pois “rato” sugere mais que o objeto 

designado, sendo tal sentido confirmado pelas 

informações do parágrafo. 

  
Questão 49: CONSULPLAN - AJ 

TSE/TSE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Sentidos  

Texto para a questão. 
 

A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu 

explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do 

mal como potência do desejo e da ação humanas. 

  

Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo. 

Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 

conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da 

governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito tempo 

transformou‐ se na sempre saqueável terra de 

ninguém. 

  

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a 

impossibilidade do seu combate por meios comuns, 

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio 

mundo estaria na prisão. A mesma polícia que 

combate o narcotráfico nas favelas das grandes 

cidades poderia ocupar o Congresso e outros 

espaços do governo onde a corrupção é a regra. 

 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do 

costume, é a da “moral”, aquela mesma do 

malandro que age “na moral”, que é “cheio de 

moral”. Ela é muito mais forte do que a delicada 

reflexão ética que envolveria a autonomia de cada 

sujeito agente. E que só surgiria pela educação 

política que buscasse um pensamento reflexivo. 

 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de 

forças do qual uma das mais importantes é a “força 

do sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, 

“como é possível que um policial pobre se negue a 

aceitar dinheiro para agir ilegalmente?” 

  

O simples fato de que essa pergunta seja colocada 

implica o pressuposto de que uma verdade ética tal 

como a honestidade foi transvalorada. Isso significa 

que foi também desvalorizada. 

 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas 

exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na 

contramão do dever, é porque no sistema da 



corrupção o valor da honestidade, que garantiria ao 

sujeito a sua autonomia, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

  

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei 

como que age contra a moral caracterizada pelo 

“fazer como a grande maioria”, levando em conta 

que no âmbito da corrupção se entende que o que a 

maioria quer é “dinheiro”. 

 

Verdade é que a ação em nome de um universal por 

si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela 

que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da 

vantagem que define a regra, o sujeito honesto se 

transfigura imediatamente em otário. 

 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐ se 

a ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório 

luxo de pobre, já que a questão da honestidade não 

se coloca para os ricos, para quem tal valor parece 

de antemão assegurado. 

  

Daí que jamais se louve nos noticiários a 

honestidade de alguém que não se enquadra no 

estereótipo do “pobre”. Honesto é sempre o pobre 

elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio 

desse gesto o pobre é colocado à prova pelo 

sistema. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, ou 

seja, teria todo o motivo para sê‐ lo. Mas teria 

também todo o perdão? 

 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de 

agir na direção de uma vantagem pessoal como que 

estaria perdoado por antecipação ao agir 

imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de 

Brecht seria sua jurisprudência mais básica: “O que 

é roubar um banco comparado a fundar um?” 

 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre 

dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e 

pobres. No vão que as separa vem à tona a 

incompreensibilidade diante do mistério da 

honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto 

de irrespondível problema metafísico. 

  

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como 

alguém se torna o que é quando a subjetividade, a 

individualidade e a biografia já não valem nada e 

sentimos apenas o miasma que exala da vala 

comum das celebridades da qual o cidadão pode se 

salvar apenas alcançando o posto de um herói 

exótico, máscara do otário da vez? 

 
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 
  

Assinale a alternativa em que o elemento destacado 

NÃO tenha o mesmo sentido que o de trans‐ , em 

transvalorada (L. 31) 

 a)  transbordar 

 b)  trasantontem 

 c)  tresnoitar 

 d)  trastejar 

  
Questão 50: CONSULPLAN - AJ 

TSE/TSE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Sentidos  

Texto para a questão. 
 

A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu 

explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do 

mal como potência do desejo e da ação humanas. 

  

Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo. 

Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 

conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da 

governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito tempo 

transformou‐ se na sempre saqueável terra de 

ninguém. 

  

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a 

impossibilidade do seu combate por meios comuns, 

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio 

mundo estaria na prisão. A mesma polícia que 

combate o narcotráfico nas favelas das grandes 

cidades poderia ocupar o Congresso e outros 

espaços do governo onde a corrupção é a regra. 

 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do 

costume, é a da “moral”, aquela mesma do 

malandro que age “na moral”, que é “cheio de 

moral”. Ela é muito mais forte do que a delicada 

reflexão ética que envolveria a autonomia de cada 

sujeito agente. E que só surgiria pela educação 

política que buscasse um pensamento reflexivo. 

 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de 

forças do qual uma das mais importantes é a “força 

do sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, 

“como é possível que um policial pobre se negue a 

aceitar dinheiro para agir ilegalmente?” 

  

O simples fato de que essa pergunta seja colocada 

implica o pressuposto de que uma verdade ética tal 

como a honestidade foi transvalorada. Isso significa 

que foi também desvalorizada. 

 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas 

exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na 

contramão do dever, é porque no sistema da 



corrupção o valor da honestidade, que garantiria ao 

sujeito a sua autonomia, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

  

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei 

como que age contra a moral caracterizada pelo 

“fazer como a grande maioria”, levando em conta 

que no âmbito da corrupção se entende que o que a 

maioria quer é “dinheiro”. 

 

Verdade é que a ação em nome de um universal por 

si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela 

que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da 

vantagem que define a regra, o sujeito honesto se 

transfigura imediatamente em otário. 

 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐ se 

a ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório 

luxo de pobre, já que a questão da honestidade não 

se coloca para os ricos, para quem tal valor parece 

de antemão assegurado. 

  

Daí que jamais se louve nos noticiários a 

honestidade de alguém que não se enquadra no 

estereótipo do “pobre”. Honesto é sempre o pobre 

elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio 

desse gesto o pobre é colocado à prova pelo 

sistema. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, ou 

seja, teria todo o motivo para sê‐ lo. Mas teria 

também todo o perdão? 

 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de 

agir na direção de uma vantagem pessoal como que 

estaria perdoado por antecipação ao agir 

imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de 

Brecht seria sua jurisprudência mais básica: “O que 

é roubar um banco comparado a fundar um?” 

 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre 

dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e 

pobres. No vão que as separa vem à tona a 

incompreensibilidade diante do mistério da 

honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto 

de irrespondível problema metafísico. 

  

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como 

alguém se torna o que é quando a subjetividade, a 

individualidade e a biografia já não valem nada e 

sentimos apenas o miasma que exala da vala 

comum das celebridades da qual o cidadão pode se 

salvar apenas alcançando o posto de um herói 

exótico, máscara do otário da vez? 

 
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 
  

A palavra jurisprudência, no texto, assume o 

sentido de 

 a)  “conjunto das decisões e interpretações das 

leis”. 

 b)  “modelo de pensar”. 

 c)  “desculpa”. 

 d)  “argumento jurídico”. 

  
Questão 51: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Coerência  

Texto para responder à questão. 

  

A questão síria 
  

Às 3 da madrugada de 21 de agosto, um ataque 

químico dizimou centenas no subúrbio de 

Damasco. Estimam‐ se 1,4 mil mortos na capital 

síria, cerca de 400 deles crianças. As imagens e 

testemunhos das vítimas rapidamente 

espalharam‐ se pela rede e chocaram o mundo. Não 

se comprovou a autoria do que aconteceu naquela 

noite nos povoados sob controle de rebeldes sírios, 

mas atestou‐ se o uso de gás sarin (substância 

usada pelos nazistas) que afeta o sistema nervoso e 

pode matar milhares em pouco tempo. O episódio 

foi aparentemente encerrado com uma saída 

diplomática, em que o ditador Bashar al‐ Assad, 

acusado pelos Estados Unidos de ter atacado seu 

próprio povo, comprometeu‐ se a entregar as armas 

químicas em seu poder. 

  
(Lívia Perozim. Carta na escola. Edição 80. Outubro/2013. Adaptado.) 
  

Considerando o assunto principal do texto e o 

aspecto abordado, assinale a alternativa que 

apresenta um título adequado. 

 a) Síria e armas químicas. 

 b) Conflitos diplomáticos. 

 c) Guerra entre Síria e EUA. 

 d) O problema das armas químicas. 

  
Questão 52: CONSULPLAN - Adv 

(TERRACAP)/TERRACAP/2014  

Assunto: Figuras de Linguagem  

Estudos mostram que as emissões de dióxido de 

carbono cresceram como nunca no último ano 
 

Enviado por Luana Copini em seg, 22/09/2014 – 

10:23 

Por Associated Press, de Seth Borenstein. 

 

Liderados principalmente por China, Estados 

Unidos e Índia, o mundo lançou mais poluentes de 

carbono na atmosfera no ano passado do que em 

toda a história, anunciaram cientistas às vésperas da 

Cúpula do Clima, que acontece em Nova York 



nesta semana. 

 

A atividade humana em todo o mundo foi 

responsável por lançar uma quantidade estimada 

em 39,8 bilhões de toneladas de dióxido de carbono 

no ar no ano passado como resultado da queima de 

carvão, petróleo e gás, 778 milhões de toneladas a 

mais do que ano anterior, o que representa um 

acréscimo de 2,3% em 2013 em relação a 2012. 

  

“Estamos na direção errada”, disse Glen Peters, um 

cientista norueguês que integra o Projeto Global de 

Carbono, um grupo internacional de especialistas 

que calcula as emissões globais de dióxido de 

carbono anualmente. 

  

Os resultados foram publicados neste domingo em 

três artigos nas revistas científicas Nature 

Geoscience e Nature Climate Change. O grupo de 

especialistas calcula que as emissões de dióxido de 

carbono, o principal gás produzido pela atividade 

humana responsável pelo aquecimento da 

atmosfera, estejam crescendo a uma média de 2,5% 

ao ano. 

  

Os cientistas preveem que essas emissões 

continuarão a aumentar e acreditam que o planeta 

em 30 anos ficará 1,1 grau Celsius mais quente do 

que atualmente. Em 2009, líderes mundiais se 

comprometeram a atuar para reverter essa tendência 

de aquecimento da atmosfera e do planeta. 

 

“O tempo está acabando”, disse Pierre 

Friedlingstein, da Universidade de Exeter, na 

Inglaterra, um dos autores do estudo. “Quanto mais 

deixarmos de agir, tão mais provável que 

atingiremos esse marco em 2040 

aproximadamente”, afirmou. 

 

Chris Field, um ecologista da Carnegie Institution 

que chefia o painel da ONU sobre aquecimento 

global, qualificou os estudos como “uma imagem 

dramática e sombria dos passos que precisamos 

tomar para enfrentar o desafio da mudança 

climática”. 

 
(Disponível em: http://www.cidadessustentaveis.org.br. Acesso em: 

setembro de 2014. Adaptado.) 
  

RIO – Se o aspecto visual impressiona, a ausência 

de fiscalização preocupa. O processo crescente de 

verticalização das áreas de favela no Rio, com 

edifícios que nem de longe lembram as antigas 

casas nas comunidades, reacendeu o debate sobre a 

questão habitacional e urbanística na cidade. 

Especialistas consideram um risco para os 

moradores e um prejuízo para o município a 

proliferação de edifícios sem acompanhamento 

técnico e legal do poder público. 

  
(O Globo, 21/07/2014.) 
  

A ideia estabelecida no primeiro período do texto é 

marcada por 

 a)  oposição de ideias. 

 b)  exagero na descrição. 

 c)  suavização de uma ideia. 

 d)  exposição de conceitos fragmentados. 

 e)  comparação entre elementos distintos. 

  
Questão 53: CONSULPLAN - Aud 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 
 

Envelhecer com mel ou fel? 

 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre-lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

 

[...] 

 

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum-quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

 

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 



pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

 

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

 

[...] 

 

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco-íris na alma. 

 

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam-se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Segundo o texto, o passar do tempo deveria trazer 

às pessoas 

 a)  sapiência. 

 b)  insolência. 

 c)  eminência. 

 d)  eloquência. 

 e)  insipiência. 

  
Questão 54: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 



Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 

prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  

2012.) 
  

“Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências...” (4º§). 

Assinale a alternativa que explica de forma objetiva 

e simples o seu sentido. 

 a) Um observador sensível geralmente enxerga 

coisas surreais. 

 b) Um observador acostumado com as aparências 

conhece a realidade. 

 c) Um observador com sensibilidade enxerga 

muito além das aparências. 

 d) Um observador crítico conhece as pessoas muito 

além do que elas aparentam ser. 

  
Questão 55: CONSULPLAN - Aux Adm 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 
 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  

e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  

“Lembrei‐ me de tudo isso...” (2º§). Os termos 

anteriormente sublinhados 

 a) referem‐ se ao professor comovido ao falar em 

árvores. 

 b) resumem todas as lembranças da infância da 

narradora. 

 c) referem‐ se ao professor comovido citado no 

início do texto. 

 d) servem para desenvolver a narrativa do 

acontecimento no texto. 

 e) funcionam como referência histórico‐ científica 

do assunto a ser narrado. 

  
Questão 56: CONSULPLAN - Aux Adm 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 
 



Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  

e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  

“Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências...” (4º§). 

Assinale a alternativa que explica de forma objetiva 

e simples o seu sentido. 

 a) Um observador sensível geralmente enxerga 

coisas surreais. 

 b) Um observador acostumado com as aparências 

conhece a realidade. 

 c) Um observador com sensibilidade enxerga 

muito além das aparências. 

 d) Um observador crítico conhece as pessoas muito 

além do que elas aparentam ser. 

 e) Um observador que enxerga com mais frieza os 

fatos entende melhor todas as coisas. 

  
Questão 57: CONSULPLAN - Dent 

(CODESP)/CODESP/Periodontista/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 
  

Envelhecer com mel ou fel? 
  

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre‐ lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

  

[...] 

  

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum‐ quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 



pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem,  completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

  

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando‐ se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

  

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou‐ se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

  

[...] 

  

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco‐ íris na alma. 

  

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam‐ se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

“Nunca vi o sol se queixar no entardecer. Nem a 

lua chorar quando amanhece.” (9º§). Numa 

construção conotativa, a partir do excerto anterior, 

o autor revela que a natureza 

 a) não é como o ser humano que morre e renasce a 

cada dia com um brilho peculiar. 

 b) não reclama do seu ciclo, cumprindo de forma 

silente e com elegância seu destino. 

 c) não reclama, cumpre seu ciclo em silêncio e 

envelhece com parcimônia e aspereza. 

 d) é sábia e possui a capacidade de ver tudo ao seu 

redor como algo natural e conflitante. 

 e) se renova a cada dia, cumprindo seu ciclo e 

sempre agradecendo o que de rude existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito 

1) A 2) C 3) C 4) E 5) D 6) A 7) D 8) A 9) C 10) B 

11) B 12) A 13) D 14) A 15) C 16) A 17) C 18) D 

19) D 20) C 21) D 22) C 23) A 24) A 25) A 26) C 

27) C 28) C 29) A 30) A 31) C 32) B 33) B 34) A 

35) D 36) C 37) C 38) C 39) E 40) C 41) D 42) A 

43) E 44) D 45) D 46) B 47) C 48) E 49) D 50) B 

51) A 52) A 53) A 54) C 55) B 56) C 57) B 
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Questão 1: CONSULPLAN - Aux SerG 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Emprego das letras (x ou ch; s ou z; g ou 

j; ss ou ç; etc)  

Assinale a afirmativa que está escrita 

INCORRETAMENTE: 

 a) A soja é um alimento saborozo. 

 b) A ervilha é rica em proteínas. 

 c) A soja é um alimento completo. 

 d) O feijão teve o seu consumo incentivado. 

 e) O alimento deve ter variedade de nutrientes. 

  
Questão 2: CONSULPLAN - Moto 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Emprego das letras (x ou ch; s ou z; g ou 

j; ss ou ç; etc)  

Texto 
  

Quem lê muito pode tornar-se um bom leitor, não 

necessariamente um escritor competente. Caso 

contrário, bastaria a escola trabalhar uma lista de 

livros e cobrar as leituras em avaliações. 

  

Escrever bem depende fundamentalmente de uma 

leitura crítica do mundo, de um interesse real pelas 

coisas. Não me refiro a nada transcendental, mas a 

tudo o que permeia o cotidiano. 

  

É possível desenvolver essa postura no 

adolescente? Sim. Mas a escola tem apenas parte da 

responsabilidade nisso. Adolescentes que em sua 

vivência não elaboram suas próprias experiências 

terão menos chances de desenvolver-se na escola. 

 

Todo texto é fonte de informações, exemplo de 

possibilidade de trabalho com linguagem. Ler não 

adianta nada? Seria ingenuidade dizer que não. Mas 

de pouco adianta a leitura com a qual não 

dialogamos, sobre a qual nada pensamos. 

 

E de que adianta um curso de redação? Torna mais 

conscientes alguns processos de criação; exercita 

técnicas de elaboração de texto e pode despertar 

interesse pelo trabalho de criação. 

  
(Maria Tereza A. Campos, consultora de Educação.) 
  

Assinale a afirmativa grafada 

INCORRETAMENTE. 

 a)  Ler é interpretar o mundo. 

 b)  Educar é uma virtude admirável. 

 c)  A educação desenvolve progressos. 

 d)  Devemos ler e pensar sobre o prossesso de 

criação. 

 e)  Os adolescentes têm chances de se 

desenvolverem na escola. 

  
Questão 3: CONSULPLAN - GMA 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Emprego das letras (x ou ch; s ou z; g ou 

j; ss ou ç; etc)  

Texto 
 

Acordo é melhor opção para briga entre 

vizinhos em condomínios 
 

Falta de pagamento e vagas de garagem são 

motivos para brigas. 

Animais de estimação também causam conflitos 

entre vizinhos. 

 

Brigas entre vizinhos nos prédios de apartamentos 

são cada vez mais comuns. As causas mais comuns 

são a falta de pagamento do condomínio, os 

animais de estimação e as vagas de garagem. 

Nesses casos, chegar a um acordo antes de recorrer 

à Justiça é sempre a melhor opção. 

 

Um morador perdeu a cabeça, quebrou o limpador 

de para‐ brisas, a antena e a maçaneta do carro de 

uma vizinha. Tudo porque ela estacionou na vaga 

dele. Em outro caso, uma moradora foi agredida 

por três mulheres dentro do elevador. Ela teria 

arranhado o carro de uma delas na garagem e as 

moradoras acabaram brigando feio. Muitos prédios 

têm mais carros do que vagas, o que resulta em 

motoristas ficando presos, sem poder sair. Outro 

motivo para brigas. 

 

Os condomínios têm mais carros e mais cachorros 

também. Pesquisa da Associação de Petshops, 

metade das famílias brasileiras tem animais 

domésticos. Os síndicos não podem proibir, mas é 

importante que os animais não incomodem a 

vizinhança. Em alguns prédios, por exemplo, os 

cachorros não podem circular na área de lazer e só 

podem usar o elevador de serviço. 

 

As regras para garantir a boa convivência precisam 

ser aprovadas em assembleia por, pelo menos, dois 

terços dos moradores. A convenção do prédio pode 

definir também multas para punir o condômino 

antissocial, como prevê o Código Civil. 

 

Antes das multas e até mesmo da Justiça, o melhor 



caminho ainda é ter uma boa conversa. 

 

A inadimplência das taxas de condomínio também é 

motivo de dor de cabeça. Quem paga em dia 

reclama. Os moradores de um prédio de Belo 

Horizonte conseguiram acabar com a 

inadimplência, reduzindo os gastos. Eles mandaram 

construir um poço artesiano e uma subestação de 

tratamento de água e não usam mais a água da 

companhia de abastecimento. Além disso, o gás 

passou a ser encanado. O resultado é uma economia 

de R$ 10 mil por mês. 

 
(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal‐ hoje/noticia/2014/08/acordo 
‐ e‐ melhor‐ opcao‐ para‐ briga‐ entre‐ vizinhos‐ em‐ condominios.html. 

Adaptado.) 
  

Assinale a afirmativa que apresenta ERRO de 

grafia. 

 a) Ter vizinhos amigos garante a segurança. 

 b) Nossos vizinhos são amigos e companheiros. 

 c) O bom vizinho garante‐ nos paz e tranquilidade. 

 d) Os moradores do prédio fizeram uma 

sindicânscia. 

  
Questão 4: CONSULPLAN - Fisc 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/Defesa do 

Consumidor/2012  

Assunto: Fatos da Língua Portuguesa (porque, por 

que, porquê e por quê; onde, aonde e donde; há e a, 

etc)  

A ortografia é a parte da língua responsável pela 

grafia correta das palavras. Essa grafia baseia-se no 

padrão culto da língua. Assinale a afirmativa 

INCORRETA quanto à ortografia. 

 a) Por que as alunas foram suspensas? 

 b) Quero saber o porquê dessa discussão. 

 c) Não estudamos porque tivemos tempo 

suficiente. 

 d) Não fizeram a tarefa por quê? 

 e) Todos sabiam porquê Melissa tinha sido 

reprovada. 

  
Questão 5: CONSULPLAN - Aux Sec 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Fatos da Língua Portuguesa (porque, por 

que, porquê e por quê; onde, aonde e donde; há e a, 

etc)  

Encontra-se grafada INCORRETAMENTE a 

seguinte afirmativa: 

 a) Há dois meses que não o vejo. 

 b) Porque você não se sente livre? 

 c) A saudade é um mal que não tem remédio. 

 d) Não sei onde te encontrar. 

 e) Ela o cumprimentou amavelmente. 

  

Questão 6: CONSULPLAN - Aux Adm (Monte 

Belo)/Pref Monte Belo/I/2011  

Assunto: Fatos da Língua Portuguesa (porque, por 

que, porquê e por quê; onde, aonde e donde; há e a, 

etc)  

Nesta trajetória, em parte minha, em parte de 

minhas ficções – já escritas ou ainda nem definidas 

– ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a 

vida mas uma vida digna; o bem maior não é o 

amor mas um amor que dê alegria e paz – e que, 

mesmo se terminar, continuará nos aquecendo na 

memória. 

 

E que há sempre, em algum lugar talvez 

inesperado, a possibilidade de música e voo. 

 

Não há fase da vida para ser paciente e virtuoso; 

não há idade para ser belo, amoroso e sensual. 

 

De todos os meus livros, este é especialmente uma 

série de reflexões, em prosa e em poesia, sobre os 

medos e alegrias, ganhos e perdas que nos traz o 

amor em suas várias formas. Ele nos faz melhores 

se tiver sido bom; nos ajuda a aceitar a 

transformação se tiver sido terno; nos ensina a 

respeitar a liberdade se tiver sido sagrado. E se for 

tudo isso, certamente será um amor demorado, um 

amor delicado, um digno amor; mesmo doente 

vestirá seu traje de baile para não perturbar a calma 

de quem é amado; mesmo solitário porá a máscara 

da festa para não inquietar quem precisa partir. 

 

Não sei se fui capaz dele ou se o mereci, mas esse 

amor – cuja duração nem sempre importa – vale 

muitas vidas e não nos pertence. Foi colocado em 

nós como um aroma num frasco, guiado por outra 

mão que não a do mero acaso. Tem em si uma luz 

que a maturidade torna mais vibrante e espalhada – 

e, apesar das dores, muito mais enternecida. 

  
(Lya Luft) 
  

Assinale a palavra grafada INCORRETAMENTE. 

 a)  Heloísa sempre agia com muita discrição. 

 b)  Espero que vocês viajem bem. 

 c)  Porque me julgas tão mal? 

 d)  A empregada guardou os alimentos na 

despensa. 

 e)  Não vem por que choveu. 

  

  
Questão 7: CONSULPLAN - Fisc 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/Defesa do 

Consumidor/2012  

Assunto: Acentuação  

As palavras a seguir estão corretamente acentuadas, 



EXCETO: 

 a) Bambú. 

 b) Fiéis . 

 c) Órfão. 

 d) Consciência. 

 e) Científico. 

  
Questão 8: CONSULPLAN - Aux Sec 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Acentuação  

Onze minutos 
 

Durante toda a minha vida, entendi o amor como 

uma espécie de escravidão consentida. É mentira: a 

liberdade só existe quando ele está presente. Quem 

se entrega totalmente, quem se sente livre, ama o 

máximo. 

 

E quem ama o máximo, sente-se livre. 

 

Por causa disso, apesar de tudo que posso viver, 

fazer, descobrir, nada tem sentido. Espero que este 

tempo passe rápido, para que eu possa voltar à 

busca de mim mesma – encontrando um homem 

que me entenda, que não me faça sofrer. 

 

Mas que bobagem é essa que estou dizendo? No 

amor, ninguém pode machucar ninguém; cada um 

de nós é responsável por aquilo que sente, e não 

podemos culpar o outro por isso. 

 

Já me senti ferida quando perdi os homens pelos 

quais me apaixonei. Hoje estou convencida de que 

ninguém perde ninguém, porque ninguém possui 

ninguém. 

 

Essa é a verdadeira experiência da liberdade: ter a 

coisa mais importante do mundo, sem possuí-la. 

 
(Fragmento do livro de Paulo Coelho) 
  

A acentuação das palavras encontra-se corretamente 

justificada, EXCETO em: 

 a) é: monossílaba tônica 

 b) máximo: proparoxítona 

 c) ninguém: paroxítona terminada em “em” 

 d) está: oxítona terminada em “a” 

 e) responsável: paroxítona terminada em “L” 

  
Questão 9: CONSULPLAN - Aux SerG 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Acentuação  

Assinale a seguir uma palavra “proparoxítona”: 

 a) Há. 

 b) Proteínas. 

 c) Décadas. 

 d) Família. 

 e) Só. 

  
Questão 10: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Acentuação  

TEXTO I: 

 

POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008-

2009: mais de 90% da população 

comem poucas frutas, legumes e verduras 
 

O consumo alimentar da população brasileira 

combina a tradicional dieta à base de arroz e feijão 

com alimentos com poucos nutrientes e muitas 

calorias. A ingestão diária de frutas, legumes e 

verduras está abaixo dos níveis recomendados pelo 

Ministério da Saúde (400g) para mais de 90% da 

população. Já as bebidas com adição de açúcar 

(sucos, refrescos e refrigerantes) têm consumo 

elevado, especialmente entre os adolescentes, que 

ingerem o dobro da quantidade registrada para 

adultos e idosos, além de apresentarem alta 

frequência de consumo de biscoitos, linguiças, 

salsichas, mortadelas, sanduíches e salgados e uma 

menor ingestão de feijão, saladas e verduras. 

 

A ingestão de alguns componentes de uma dieta 

saudável, como arroz, feijão, peixe fresco e farinha 

de mandioca, diminui à medida que aumenta o 

rendimento familiar per capita. Já o consumo de 

pizzas, salgados fritos, doces e refrigerantes se 

eleva. A ingestão de frutas, verduras e laticínios 

diet/light também aumenta com a renda. 

 

Na área rural, as médias de consumo individual 

diário foram maiores para arroz, feijão, peixe 

fresco, batata-doce, farinha de mandioca e manga, 

entre outros. Já na área urbana, destacaram-se 

refrigerantes, pães, cervejas, pizzas e biscoitos 

recheados. 

 

O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão 

calórica total e foi maior nas áreas urbanas, na 

região Sudeste, entre os homens e para indivíduos 

na faixa de renda familiar per capita mais elevada. 

 

Entre as prevalências de inadequação de consumo 

(percentuais de pessoas que ingerem determinado 

nutriente em níveis abaixo das necessidades diárias 

ou acima do limite recomendado) destacam-se o 

excesso de gorduras saturadas e açúcar (82% e 61% 

da população, respectivamente) e escassez de fibras 

(68% da população). 



 
(http://www.ibge.gov.br / com adaptações) 
  

Justifica-se corretamente a acentuação dos 

vocábulos “está”, “além” e “têm”, respectivamente, 

a seguir. 

 a) Proparoxítona, monossílabo tônico, oxítona 

terminada em “m”. 

 b) Paroxítona terminada em “a”, paroxítona 

terminada em “m”, monossílabo tônico. 

 c) Paroxítona terminada em “a”, proparoxítona, 

forma da 3ª pessoa do singular de um verbo. 

 d) Vogal tônica do ditongo aberto em final de 

palavra, proparoxítona, oxítona terminada em 

“em”. 

 e) Oxítona terminada em “a”, oxítona terminada 

em “em”, forma da 3ª pessoa do plural de um 

verbo. 

  
Questão 11: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ 

MG/2014  

Assunto: Acentuação  

Texto 

 
  

Analisando a ortografia das palavras da frase 

“Cara, você ta ai o dia todo fazendo o que?” (1º 

quadrinho), verifica‐ se que, de acordo com a 

norma culta, algumas palavras não foram 

acentuadas. Quantas palavras encontram‐ se 

escritas de forma INCORRETA? 

 a) 1.  

 b) 2. 

 c) 3.  

 d) 4. 

  
Questão 12: CONSULPLAN - AJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/2013  

Assunto: Acentuação  

Texto para responder à questão. 

 

O auge da vida democrática é o momento do voto. 

A democracia, regime em que a maioria escolhe os 

governantes, é também o regime da igualdade, em 

que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou 

pobres, integrados ou excluídos. Por isso, tenho 

sustentado que ela é o regime mais ético que existe. 

Melhor dizendo, é o único regime que hoje 

podemos considerar ético. As formas de governo 

que a teoria antigamente chamava de monarquia ou 

aristocracia, considerando-as legítimas, atualmente 

apenas podem ser chamadas de ditaduras. Uma 

ditadura, em nossos dias, é ilegítima. Só a 

democracia é legítima. 

 

[...] 

 

O mínimo, numa democracia, é ter dois lados 

opostos, divergentes, mas, respeitados. Porém, se 

eu aplicar o modelo da Ética à Política, entenderei 

que um lado é o bem, e o outro, o mal; e portanto, 

tentarei impedir “o mal” até mesmo de concorrer. 

Assim, foi a perseguição ao comunismo, no Brasil, 

mesmo quando não tínhamos uma ditadura 

escancarada. Assim foi a perseguição aos partidos 

liberais nos regimes comunistas. [...] 

 

Há saída? O mais óbvio é: a Ética é um pré-

requisito. Queremos, de todos os candidatos, que 

sejam honestos. Que não sejam antiéticos. E, entre 

os postulantes decentes, optaremos por critérios 

políticos. [...] É preciso grandeza de espírito para 

sair dessa incapacidade de pensar o que desejamos 

construir. Porque propor a Política é formular o 

futuro. 

 
(Ribeiro, Renato Janine. Filosofia. Setembro de 2012. Adaptado.) 
  

Assinale a alternativa em que todas as palavras são 

acentuadas graficamente pelo mesmo motivo. 

 a)  é – têm – ética 

 b)  só – porém – política 

 c)  até – também – mínimo 

 d)  democrática – ético – único 

 e)  excluído – legítimas – ilegítima 

  
Questão 13: CONSULPLAN - Ad Adm 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Acentuação  

Texto 
 

Ecologia 
 

Saguis são animais silvestres, a maioria das 



espécies é exclusivamente brasileira. Considerados 

os menores 

macacos do mundo, têm cerca de meio quilo e 30 

centímetros de altura na idade adulta. 

 

Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam 

macacos como animais domésticos, especialmente 

o sagui. Pequeno, engraçado e dócil enquanto 

filhote, encanta toda a família, especialmente as 

crianças. No entanto, torna-se um problema na 

medida em que cresce e adquire a maturidade 

sexual, por volta dos dois anos e meio de idade. A 

partir daí, é comum que eleja um membro da 

família a quem vai direcionar o seu afeto e passe a 

morder as demais pessoas que tentem se aproximar. 

Sua urina passa a ter odor forte e, além de tudo, o 

macaco pode ser facilmente contaminado por 

doenças de humanos e assim transformar-se em um 

transmissor destas. 

 

“Um primata jamais será um animal doméstico”, 

afirma a ecóloga Lívia Botár, coordenadora do 

Projeto Mucky, que socorre, recupera, mantém e 

pesquisa os saguis. Existem casos nos quais o 

pequenino macaco é dócil e pula de ombro em 

ombro na fase adulta, mas este comportamento não 

pode ser considerado “normal”. Trata-se de um 

desvio decorrente de deformidades físicas, 

raquitismo e mesmo de características psicológicas 

anômalas em virtude de um desenvolvimento 

inadequado. 

 

Uma vez decidido que não se quer mais o sagui, o 

que fazer com o animal? Ele já está acostumado a 

ser alimentado e protegido e, apesar da 

agressividade, considera as pessoas com quem 

convive como sua família. Soltá-lo numa floresta é 

condená-lo a sentir fome, frio e solidão. Na 

possibilidade de sobreviver e de ser aceito por um 

grupo, será um transmissor involuntário de doenças 

pela sua convivência com seres humanos. O 

melhor, então, é deixar os saguis viverem nas 

florestas e dar preferência aos cães e gatos, que são 

típicos animais de estimação. 

  
(O Estado de S.Paulo, mar. 2002. Suplemento especial de imóveis. 

Disponível em: www.ampliar.com/mucky.) 
  

A palavra “doméstico”, transcrita do texto, é 

acentuada pela mesma razão que a palavra 

 a)  daí. 

 b)  dócil. 

 c)  mantém. 

 d)  ecóloga. 

 e)  será. 

  

  
Questão 14: CONSULPLAN - Moto 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Acentuação  

Texto 
  

Quem lê muito pode tornar-se um bom leitor, não 

necessariamente um escritor competente. Caso 

contrário, bastaria a escola trabalhar uma lista de 

livros e cobrar as leituras em avaliações. 

  

Escrever bem depende fundamentalmente de uma 

leitura crítica do mundo, de um interesse real pelas 

coisas. Não me refiro a nada transcendental, mas a 

tudo o que permeia o cotidiano. 

  

É possível desenvolver essa postura no 

adolescente? Sim. Mas a escola tem apenas parte da 

responsabilidade nisso. Adolescentes que em sua 

vivência não elaboram suas próprias experiências 

terão menos chances de desenvolver-se na escola. 

 

Todo texto é fonte de informações, exemplo de 

possibilidade de trabalho com linguagem. Ler não 

adianta nada? Seria ingenuidade dizer que não. Mas 

de pouco adianta a leitura com a qual não 

dialogamos, sobre a qual nada pensamos. 

 

E de que adianta um curso de redação? Torna mais 

conscientes alguns processos de criação; exercita 

técnicas de elaboração de texto e pode despertar 

interesse pelo trabalho de criação. 

  
(Maria Tereza A. Campos, consultora de Educação.) 
  

A palavra “vivência”, transcrita do texto, é 

acentuada pela mesma razão que a palavra 

 a)  lê. 

 b)  crítica. 

 c)  técnica. 

 d)  possível. 

 e)  experiência. 

  

  
Questão 15: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Acentuação  

Texto 

 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 



desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 

prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  

2012.) 
Assinale a alternativa em que todas as palavras são 

acentuadas pelo mesmo motivo. 

 a) avô / deverá / até 

 b) além / táxi / silêncio 

 c) infância / pássaros / está 

 d) sensível / símbolo / gráfica 

  
Questão 16: CONSULPLAN - GMA 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Acentuação  

Texto 
 

Acordo é melhor opção para briga entre 

vizinhos em condomínios 
 

Falta de pagamento e vagas de garagem são 

motivos para brigas. 

Animais de estimação também causam conflitos 

entre vizinhos. 

 

Brigas entre vizinhos nos prédios de apartamentos 

são cada vez mais comuns. As causas mais comuns 

são a falta de pagamento do condomínio, os 

animais de estimação e as vagas de garagem. 

Nesses casos, chegar a um acordo antes de recorrer 

à Justiça é sempre a melhor opção. 

 

Um morador perdeu a cabeça, quebrou o limpador 

de para‐ brisas, a antena e a maçaneta do carro de 

uma vizinha. Tudo porque ela estacionou na vaga 

dele. Em outro caso, uma moradora foi agredida 

por três mulheres dentro do elevador. Ela teria 

arranhado o carro de uma delas na garagem e as 

moradoras acabaram brigando feio. Muitos prédios 

têm mais carros do que vagas, o que resulta em 

motoristas ficando presos, sem poder sair. Outro 

motivo para brigas. 

 

Os condomínios têm mais carros e mais cachorros 

também. Pesquisa da Associação de Petshops, 

metade das famílias brasileiras tem animais 

domésticos. Os síndicos não podem proibir, mas é 

importante que os animais não incomodem a 

vizinhança. Em alguns prédios, por exemplo, os 

cachorros não podem circular na área de lazer e só 

podem usar o elevador de serviço. 

 

As regras para garantir a boa convivência precisam 

ser aprovadas em assembleia por, pelo menos, dois 

terços dos moradores. A convenção do prédio pode 

definir também multas para punir o condômino 



antissocial, como prevê o Código Civil. 

 

Antes das multas e até mesmo da Justiça, o melhor 

caminho ainda é ter uma boa conversa. 

 

A inadimplência das taxas de condomínio também é 

motivo de dor de cabeça. Quem paga em dia 

reclama. Os moradores de um prédio de Belo 

Horizonte conseguiram acabar com a 

inadimplência, reduzindo os gastos. Eles mandaram 

construir um poço artesiano e uma subestação de 

tratamento de água e não usam mais a água da 

companhia de abastecimento. Além disso, o gás 

passou a ser encanado. O resultado é uma economia 

de R$ 10 mil por mês. 

 
(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal‐ hoje/noticia/2014/08/acordo 
‐ e‐ melhor‐ opcao‐ para‐ briga‐ entre‐ vizinhos‐ em‐ condominios.html. 

Adaptado.) 
  

Assinale o par de palavras, transcritas do texto, que 

é acentuado pela mesma razão. 

 a) gás – é 

 b) prédios – três 

 c) também – água 

 d) síndicos – convivência 

  
Questão 17: CONSULPLAN - Aux Adm 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Acentuação  

Texto 
 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  
e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  

Assinale a alternativa em que todas as palavras são 

acentuadas pelo mesmo motivo. 

 a) avô / deverá / até 

 b) além / táxi / silêncio 

 c) infância / pássaros / está 

 d) sensível / símbolo / gráfica 

 e) árvores / enigmática / heroísmo 

  
Questão 18: CONSULPLAN - Aux Lab 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Acentuação  

Pequenas ações mudam o mundo 
 



Com atos simples, adotados no dia a dia, todos 

podem contribuir para evitar o desperdício, tirando 

proveito  

do meio ambiente de forma sustentável. 

 

Há uma semana, pessoas do mundo inteiro 

apagaram suas luzes voluntariamente na Hora do 

Planeta, um evento que contou com a participação 

de 125 países. Medidas como esta, de economizar 

energia elétrica, além de conscientizar a população 

sobre as questões ambientais, contribuem para a 

preservação do meio ambiente. 

 

Adotar práticas sustentáveis tais como dar 

preferência a produtos ecologicamente corretos, 

reciclar, evitar desperdícios, não jogar lixo nas ruas 

e plantar mais árvores são outras medidas sugeridas 

pelo professor de Direito Ambiental, membro da 

comissão de Meio Ambiente da OAB, o advogado e 

biólogo Victo Sarmento. 

 

Mais do que diminuir a conta no final do mês, 

economizar energia elétrica reduz o consumo de 

água nas usinas hidrelétricas. “Demorar menos no 

banho, desligar o chuveiro na hora que estiver se 

ensaboando, verificar se as torneiras estão bem 

fechadas e não lavar calçadas também são 

procedimentos importantes”, lembrou. 

 

[...] 

 

Outra medida bastante simples é economizar e 

reciclar papel. Algumas empresas imprimem 

documentos que serão utilizados de forma 

temporária. Recomenda-se que todos utilizem os 

dois lados do papel, fazendo borrões desses 

documentos. 

 

Com os alimentos não é diferente. É possível 

reduzir a produção de lixo. “A comida que se 

transformaria em lixo pode ser direcionada para 

outras pessoas”, disse. “Cascas de frutas podem 

funcionar como adubo para jardins, pomares e 

plantas ornamentais”. 

  
(Isabela Santos. Disponível em: http://www.nominuto.com. Adaptado.) 
  

Quanto à acentuação gráfica das palavras, 

identifique o grupo em que a justificativa é a 

mesma para todos os vocábulos. 

 a)  além – água – mês 

 b)  elétrica – práticas – árvores 

 c)  países – preferência – desperdícios 

 d)  sustentável – sustentáveis – biólogo 

  
Questão 19: CONSULPLAN - AJ 

TSE/TSE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Acentuação  

Texto para a questão. 
 

A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu 

explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do 

mal como potência do desejo e da ação humanas. 

  

Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo. 

Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 

conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da 

governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito tempo 

transformou‐ se na sempre saqueável(d) terra de 

ninguém. 

  

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a 

impossibilidade do seu combate por meios comuns, 

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio 

mundo estaria na prisão. A mesma polícia(b) que 

combate o narcotráfico nas favelas das grandes 

cidades poderia ocupar o Congresso e outros 

espaços do governo onde a corrupção é a regra. 

 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do 

costume, é a da “moral”, aquela mesma do 

malandro que age “na moral”, que é “cheio de 

moral”. Ela é muito mais forte do que a delicada 

reflexão ética que envolveria a autonomia de cada 

sujeito agente. E que só surgiria pela educação 

política que buscasse um pensamento reflexivo. 

 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de 

forças do qual uma das mais importantes é a “força 

do sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, 

“como é possível que um policial pobre se negue a 

aceitar dinheiro para agir ilegalmente?” 

  

O simples fato de que essa pergunta seja colocada 

implica o pressuposto de que uma verdade ética tal 

como a honestidade foi transvalorada. Isso significa 

que foi também desvalorizada. 

 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas 

exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na 

contramão do dever, é porque no sistema da 

corrupção o valor da honestidade, que garantiria ao 

sujeito a sua autonomia, foi substituído(a) pela 

vantagem do dinheiro. 

  

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei 

como que age contra a moral caracterizada pelo 

“fazer como a grande maioria”, levando em conta 

que no âmbito da corrupção se entende que o que a 



maioria quer é “dinheiro”. 

 

Verdade é que a ação em nome de um universal por 

si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela 

que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da 

vantagem que define a regra, o sujeito honesto se 

transfigura imediatamente em otário. 

 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐ se 

a ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório 

luxo de pobre, já que a questão da honestidade não 

se coloca para os ricos, para quem tal valor parece 

de antemão assegurado. 

  

Daí que jamais se louve nos noticiários a 

honestidade de alguém que não se enquadra no 

estereótipo do “pobre”. Honesto é sempre o pobre 

elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio 

desse gesto o pobre é colocado à prova pelo 

sistema. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, ou 

seja, teria todo o motivo para sê‐ lo. Mas teria 

também todo o perdão? 

 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de 

agir na direção de uma vantagem pessoal como que 

estaria perdoado por antecipação ao agir 

imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de 

Brecht seria sua jurisprudência(c) mais básica: “O 

que é roubar um banco comparado a fundar um?” 

 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre 

dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e 

pobres. No vão que as separa vem à tona a 

incompreensibilidade diante do mistério da 

honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto 

de irrespondível problema metafísico. 

  

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como 

alguém se torna o que é quando a subjetividade, a 

individualidade e a biografia já não valem nada e 

sentimos apenas o miasma que exala da vala 

comum das celebridades da qual o cidadão pode se 

salvar apenas alcançando o posto de um herói 

exótico, máscara do otário da vez? 

 
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 
  

Assinale a palavra que NÃO tenha sido acentuada 

pelo mesmo motivo que as demais. 

 a)  substituído 

 b)  polícia 

 c)  jurisprudência 

 d)  saqueável 

  
Questão 20: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Acentuação  

Texto para responder à questão. 

  

Papel aceita tudo 
  

Papel aceita tudo e “papel”, nessa expressão 

surrada dos velhos jornalistas, ocupa aqui a vaga de 

qualquer espaço útil a mensagens (a tela do 

computador, o dial do rádio, o sinal da TV, a 

conversa no bar etc.). 

  

Papel não tem superego, não faz autocrítica, não 

corrige o que colocamos nele (com o andar da 

tecnologia da correção automática, alguns dirão, 

“ainda não”). Da capa de revista que só faz 

panfletagem direitosa ao programa de auditório 

ruim, muita coisa é vomitada sem revisão ou 

segunda opinião. 

  

A tecnologia da comunicação nos abriu horizontes. 

Mas, de tanto ser usada para manter os privilégios 

de sempre, a informação parece antes confirmar a 

preconcepção irrefletida, em vez de ampliar a visão 

das coisas. Mais do que um gesto de precisão, a 

revisão (de nossos textos, nossas ideias e certezas) é 

por isso um ato de carinho para com os outros. É o 

manifesto verbal de nosso cuidado, do zelo pela 

convivência, pela criação de um ambiente em 

comum em que as pessoas possam instigar outras a 

serem mais criativas e felizes. Não é exagero: o 

mundo insiste a toda hora no cada um por si, somos 

mal pagos e trabalhamos demais, é preciso atenção 

para sentir se o que apresentamos de volta não é só 

uma nova contribuição de piora, a confirmação de 

preconceitos, um reforço aos privilégios de poucos. 

  

Na Roma antiga, governantes nomeavam delatores 

(do latim delatio, reportar, contar) para andar pelas 

ruas, ouvido atento ao que as pessoas diziam deles, 

e rebater a onda, lançando rumores que lhes fossem 

benéficos. Nero fez isso quando acusado do 

incêndio de Roma (64 a.C.). Impopular, foi acusado 

pelo episódio. Como só desmentir seria ineficaz, 

mandou espalhar que os culpados eram cristãos – a 

Geni da época, em quem todos jogavam pedras. 

  

Nero inaugurou o oportunismo do veículo, até hoje 

em uso. A vida brasileira tem mostrado que é 

preciso aprender a detectar os sinais desse tipo de 

oportunismo. Afinal, qualquer que seja a forma que 

usam para falar com a gente, ela aceitará tudo. 

  
(Luiz Costa Pereira Júnior. Língua Portuguesa. São Paulo: Segmento, 

julho/2013.) 
  



Dentre os pares apresentados, indique aquele em 

que as palavras possuem a mesma justificativa para 

a acentuação. 

 a) útil – só 

 b) aceitará – época 

 c) rádio – privilégios 

 d) benéficos – episódio 

  
Questão 21: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM 

TO/2013  

Assunto: Acentuação  

Texto IV . 

 

Bombeiros encontram corpos de três dos seis 

desaparecidos em porto no Amapá 
 

Equipes do Corpo de Bombeiros do Amapá 

encontraram na manhã deste sábado os corpos de 

três dos seis trabalhadores que haviam desaparecido 

no Rio Amazonas após o desmoronamento de um 

barranco no porto da mineradora Anglo American, 

em Santana, a 20 quilômetros de Macapá, na última 

quinta-feira. 

 

Dois dos corpos foram encontrados no Rio 

Amazonas a seis quilômetros do porto, sendo que a 

outra vítima foi achada próxima ao local do 

acidente. Enquanto os bombeiros dão continuidade 

aos trabalhos de resgate, outros três trabalhadores 

seguem desaparecidos. 

 

Segundo a multinacional, parte do terreno situado 

às margens do rio Amazonas desmoronou e levou 

toda estrutura do porto, incluindo caminhões, 

contêineres, guindastes e outros equipamentos. A 

área destruída foi estimada em 16.100 metros 

quadrados. 

 

Embora esse deslizamento inicialmente tenha sido 

atribuído a uma onda gigante que teria passado pelo 

rio Amazonas, as autoridades locais esclareceram 

que as causas do acidente ainda são investigadas, 

tendo em vista que a onda citada, que comprometeu 

outras embarcações em Santana, poderia ter sido 

provocada pelo próprio desabamento do porto. 

 

Os trabalhos de resgate, iniciados na madrugada de 

quinta-feira, foram reiniciados nas primeiras horas 

deste sábado com o auxílio de mergulhadores e de 

diferentes embarcações da Marinha e dos 

bombeiros. 

 

Em comunicado, a mineradora Anglo American 

informou que continua colaborando no resgate dos 

outros três corpos e no apoio aos familiares das 

vítimas e dos desaparecidos. 

 

O coronel Ademar Rodrigues dos Anjos, oficial do 

Corpo de Bombeiros que comanda as buscas, 

afirmou que a identificação das vítimas não será 

difícil porque os corpos encontrados estão 

relativamente preservados. 

 
(Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/ 

bombeirosencontram- corpos-de-tres-dos-seis-desaparecidos-em-porto-no-amapa) 
  

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª em relação 

à razão do acento gráfico. 

 

1. Hiato 

2. Proparoxítonas 

3. Oxítonas terminadas em “a”, “e” e “o” 

 

( ) vítima, próxima 

( ) Amapá, Macapá 

( ) sábado, quilômetros 

( ) destruída, atribuído 

 

A sequência está correta em 

 a) 2, 3, 2, 1 

 b) 3, 2, 1, 2 

 c) 1, 2, 3, 1 

 d) 3, 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

Gabarito 

1) A 2) D 3) D 4) E 5) B 6) C 7) A 8) C 9) C 10) E 

11) C 12) D 13) D 14) E 15) A 16) A 17) A 18) B 

19) A 20) C 21) A 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

SEMÂNTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Questão 1: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

TEXTO III: 

  

IBGE divulga Indicadores de Sustentabilidade 

do Brasil 
 

Nesta quarta-feira, 1 de setembro, o IBGE divulgou 

os IDS – Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável referentes ao ano de 2010, que 

apontaram que, embora o país tenha evoluído nos 

principais aspectos socioambientais avaliados, 

ainda há um longo caminho para percorrer rumo ao 

desenvolvimento sustentável, sobretudo na 

preservação da biodiversidade. 

  
(Planeta Sustentável – 01/09/2010) 
 

TEXTO IV: 

 

São Paulo é encoberta por camada de poluição, que 

dificulta inclusive a visão. A qualidade do ar na 

cidade de São Paulo é a pior dos últimos oito anos. 

Segundo os dados da CETESB (Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental), 37 dias dos 

últimos sete meses atingiram níveis de poluição 

acima do padrão aceitável. – Thiago 

Bernardes/Folhapress. 

  
(07/08/2011 – 09h10, do UOL Notícis) 
  

Em “... embora o país tenha evoluído...” o termo 

destacado pode ser substituído sem prejuízo de 

sentido por 

 a) ainda que. 

 b) mas. 

 c) que. 

 d) para que. 

 e) quando. 

  
Questão 2: CONSULPLAN - Aud 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Envelhecer com mel ou fel? 

 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre-lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

 

[...] 

 

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum-quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

 

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

 

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

 

[...] 

 

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 



um arco-íris na alma. 

 

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam-se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

A oração sublinhada em “Estão ficando velhas, 

mas não estão ficando sábias.” (1º§) estabelece, 

com o período anterior, uma relação de 

 a)  causa. 

 b)  adição. 

 c)  oposição. 

 d)  conclusão. 

 e)  explicação. 

  
Questão 3: CONSULPLAN - Aud 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Envelhecer com mel ou fel? 

 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre-lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

 

[...] 

 

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum-quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

 

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

 

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

 

[...] 

 

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco-íris na alma. 

 

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam-se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Em “São críticos azedos, aliás estão ficando 

cítricos...” (1º§), a palavra “aliás” pode ser 

substituída, sem prejuízo semântico, por 

 a)  contudo. 

 b)  portanto. 

 c)  além disso. 



 d)  no entanto. 

 e)  de outro modo. 

  

  
Questão 4: CONSULPLAN - Fisc 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Obras/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Ceará, o berço do Pacto 
 

Programa que inspirou o pacto nacional nasceu em 

Sobral e é criticado por ter material didático 

padronizado e estar baseado em avaliações. 

 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é 

uma colcha de retalhos que articula diversas 

experiências de alfabetização no Brasil aliadas à 

formação de professores, a exemplo do Pró-

Letramento. Mas a principal inspiração e modelo 

essencial para o Pnaic é um programa do governo 

do Ceará. O programa que nasceu em Sobral foi 

introduzido em 2004 para a erradicação do 

analfabetismo no município e batizado de Programa 

pela Alfabetização na Idade Certa (Paic). 

 

Reflexo no Ideb 
 

O Paic surgiu da constatação de que apenas 15% 

dos alunos do 2º ano do ensino fundamental do 

Ceará liam e compreendiam um pequeno texto, e 

somente 42% conseguiram produzir um pequeno 

texto (nenhum foi considerado ortográfico). 

 

Com o auxílio da Undime e da Unicef, o Paic 

conseguiu capilaridade nos municípios, e se 

concentrou em cinco eixos: gestão da educação 

municipal, avaliação externa, alfabetização, 

educação infantil, literatura infantil e formação do 

leitor. Desde então, o Ideb do estado para o 4º e 5º 

ano pulou de 3,2, em 2005, para 4,9 em 2011 (o 

esperado era 4,0). Se em 2007 apenas 15 

municípios, de um universo de 184, tinham nível 

considerado desejável de alfabetização (um deles 

era Sobral), em 2011 praticamente todos os 

municípios alcançaram o mesmo patamar (com a 

exceção de cinco, que ficaram no nível “suficiente”, 

segundo mais alto). 

  

Para Idevaldo Bodião, ex-professor da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal do Ceará, ex-

secretário de Educação e Assistência Social de 

Fortaleza e membro do Comitê Ceará da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, os rápidos 

resultados da iniciativa foram o principal atrativo 

da atenção do MEC. “Com a troca de ministros, era 

preciso encontrar um programa rápido e urgente 

que desse resultados imediatos. E não é fácil 

propor, gestar e criar um programa para aplicá-lo 

nacionalmente e que tenha resultados em um ano 

ou dois no máximo. Então, a saída foi encontrar 

algo que já existia, e que pudesse ter visibilidade e 

capilaridade”, analisa. 

  

Diferenças no material 
  

A principal diferença entre o Paic e o Pnaic está no 

modelo de material adotado nas formações de 

orientadores de estudo. Enquanto o Pacto reuniu 

pesquisadores do Brasil inteiro para elaborar um 

material aberto e que respeitasse contextos locais e 

desse liberdade para o professor alfabetizador 

embasar sua própria prática pedagógica, o Paic 

criou um material único para o estado que, apesar 

de sua boa qualidade, segundo Bodião, tolheu a 

autonomia do professor. 

  

Nesse sentido, a formação seria mais um 

treinamento para aplicar as apostilas do que 

fundamentos para o educador refletir e elaborar 

suas próprias práticas. “Minha preocupação é que 

se amanhã tirarmos o material desse professor, 

como ele dará aula? Ele fica absolutamente órfão.” 

E uma dependência como essa do material exigiria 

uma formação continuada permanente, o que não 

acontece. Dessa forma, a iniciativa estaria fadada a 

ser extinta tão logo não houvesse mais o material, 

deixando os educadores reféns de uma política que 

pode ser alterada com uma mudança de governo. 

 

Maria do Rosário Longo Mordatti, professora 

titular da Unesp-Marília e presidente da Associação 

Brasileira de Alfabetização faz ressalvas a materiais 

prontos. “Todos os materiais previamente 

elaborados têm em princípio um problema: sua 

possibilidade de utilização é bem genérica e ampla 

para todas as situações”, afirma. “O que ocorre na 

sala de aula e faz o aluno aprender é a relação que 

se estabelece entre professor e aluno.” 

 

Segundo Maria do Socorro Nunes Macedo, 

professora da Universidade Federal de São João 

Del Rei (UFSJ) e coordenadora do GT de 

Alfabetização, Leitura e Escrita da Anped, o Pnaic 

busca driblar justamente essa questão do material 

da experiência do Ceará, em vez de elaborar um 

conteúdo único, instrumentalizando o professor 

para fazer um trabalho a partir do contexto em que 

está inserido. 



 

Leitura do mundo 
 

Outra preocupação expressada por Bodião em 

relação ao Paic é com a valorização quase que 

absoluta de conteúdos de língua portuguesa, 

deixando de lado a leitura do mundo citada por 

Paulo Freire (“A leitura do mundo precede a leitura 

da palavra”, dizia o educador). Para Bodião, o 

processo de alfabetização deveria auxiliar os alunos 

a entenderem o mundo a partir da palavra escrita, e 

não simplesmente a aplicarem conteúdos 

disciplinares. 

  

A avaliação é um dos alicerces do Paic, e o seu 

modelo inspirou o Pacto Nacional. Isso leva ao 

questionamento, segundo Bodião, sobre o que a 

avaliação realmente avalia. “Ela avalia se o 

professor está cumprindo as diretrizes na 

formatação do Paic. Então qualquer outro professor 

que tenha um processo de alfabetização diferente 

não vai bem na avaliação, e isso não quer dizer que 

ele ensina errado, mas que ele não ensina como no 

material do Paic”, argumenta. 

  

Os resultados rápidos permitidos pela avaliação são 

o maior atrativo de programas como o Paic e o 

Pnaic. O modelo adotado pelas iniciativas, diz 

Bodião, é capaz de mudar mapas de alfabetização 

no curto prazo, em cerca de dois anos. Isso seria 

ideal, se houvesse um legado deixado pelas 

experiências. O especialista teme, dessa forma, que 

em dez anos nada reste desses programas. “Parece 

que só sobrevivem enquanto existe o treinamento 

para a aplicação do material que está pronto. Não se 

investe na compreensão autônoma dos próprios 

professores. E isso é um complicador que não tem 

sido tratado.” 

  
(Carmen Guerreiro. Ceará, o berço do Pacto. Educação, São Paulo, Ano 

17, n. 193, p. 72-74. Maio/2013.) 
  

Assinale a alternativa que expressa ideia de 

oposição. 

 a)  Nesse sentido, a formação seria mais um 

treinamento para aplicar às apostilas. 

 b)  A avaliação é um dos alicerces do Paic, e o seu 

modelo inspirou o Pacto Nacional. 

 c)  Então, a saída foi encontrar algo que já existia, 

e que pudesse ter visibilidade e capilaridade, 

analisa. 

 d)  A principal diferença entre o Paic e o Pnaic está 

no modelo de material adotado nas formações de 

orientadores de estudo. 

 e)  Pode ser utilizado um material premiado, mas 

para que a criança aprenda a ler e a escrever não 

existe uma técnica padronizada. 

  
Questão 5: CONSULPLAN - Adv (Sertaneja)/Pref 

Sertaneja/2010  

Assunto: Semântica  

TEXTO: 

  

A educação possível 
 

A educação benevolente e frouxa que hoje 

predomina nas casas e escolas é mais nociva do 

que uma sala de aula com teto e chão furados e 

livros aos frangalhos. 

 

Educação é algo bem mais amplo do que escola. 

Começa em casa, onde precisam ser dadas as 

primeiras informações sobre o mundo (com criança 

também se conversa!), noções de postura e 

compostura, respeito, limites. Continua na vida 

pública, nem sempre um espetáculo muito 

edificante, na qual vemos políticos concedendo-se 

um bom aumento em cima dos seus já polpudos 

ganhos, enquanto professores recebem salários 

escrachadamente humilhantes, e artistas fazendo 

propaganda de bebida num momento em que 

médicos, pais e responsáveis lutam com a 

dependência química de milhares de jovens. Quem 

é público, mesmo que não queira, é modelo: 

artistas, líderes, autoridades. Não precisa ser 

hipócrita nem bancar o santarrão, mas precisa ter 

consciência de que seus atos repercutem, e muito. 

 

Mas vamos à educação nas escolas: o que é educar? 

Como deveria ser uma boa escola? Como se forma 

e se mantém um professor eficiente, como se 

preparam crianças e adolescentes para este mundo 

competitivo onde todos têm direito de construir sua 

vida e desenvolver sua personalidade? 

 

É bem mais simples do que todas as teorias 

confusas e projetos inúteis que se nos apresentam. 

Não sou contra colocarem um computador em cada 

sala de aula neste reino das utopias, desde que, 

muito mais e acima disso, saibamos ensinar aos 

alunos o mais elementar, que independe de 

computadores: nasce dos professores, seus 

métodos, sua autoridade, seu entusiasmo e seus 

objetivos claros. A educação benevolente e frouxa 

que hoje predomina nas casas e escolas prejudica 

mais do que uma sala de aula com teto e chão 

furados e livros aos frangalhos. Estudar não é 

brincar, é trabalho. Para brincar temos o pátio e o 

bar da escola, a casa. 

 

Sair do primeiro grau tendo alguma consciência de 



si, dos outros, da comunidade onde se vive, 

conseguindo contar, ler, escrever e falar bem (não 

dá para esquecer isso, gente!) e com naturalidade, 

para se informar e expor seu pensamento, é um 

objetivo fantástico. As outras matérias, incluindo as 

artísticas, só terão valor se o aluno souber 

raciocinar, avaliar, escolher e se comunicar dentro 

dos limites de sua idade. 

 

No segundo grau, que encaminha para a 

universidade ou para algum curso técnico superior, 

o leque de conhecimentos deve aumentar. Mas não 

adianta saber história ou geografia americana, 

africana ou chinesa sem conhecer bem a nossa, nem 

falar vários idiomas se nem sequer dominamos o 

nosso. Quer dizer, não conseguimos nem nos 

colocar como indivíduos em nosso grupo nem saber 

o que acontece, nem argumentar, aceitar ou recusar 

em nosso próprio benefício, realizando todas as 

coisas que constituem o termo tão em voga e tão 

mal aplicado: “cidadania”. 

 

O chamado terceiro grau, a universidade, incluindo 

conhecimentos especializados, tem seu fundamento 

eficaz nos dois primeiros. Ou tudo acabará no que 

vemos: universitários que não sabem ler e 

compreender um texto simples, muito menos 

escrever de forma coerente. Universitários, 

portanto, incapazes de ter um pensamento 

independente e de aprender qualquer matéria, sem 

sequer saber se conduzir. Profissionais competindo 

por trabalho, inseguros e atordoados, logo, 

frustrados. 

 

Sou de uma família de professores universitários. 

Fui por dez anos titular de linguística em uma 

faculdade particular. Meu desgosto pela profissão – 

que depois abandonei, embora gostasse do contato 

com os alunos – deveu-se em parte à minha 

dificuldade de me enquadrar (ah, as chatíssimas e 

inócuas reuniões de departamento, o caderno de 

chamada, o currículo, as notas...) e em parte ao 

desalento. Já nos anos 70 recebíamos na 

universidade jovens que mal conseguiam articular 

frases coerentes, muito menos escrevê-las. Jovens 

que não sabiam raciocinar nem argumentar, 

portanto incapazes de assimilar e discutir teorias. 

Não tinham cultura nem base alguma, e ainda assim 

faziam a faculdade, alguns com sacrifício, 

deixando-me culpada quando os tinha de reprovar. 

 

Em tudo isso, estamos melancolicamente atrasados. 

Dizem que nossa economia floresce, mas a cultura, 

senhores, que inclui a educação (ou vice-versa, 

como queiram...), anda mirrada e murcha. Mais 

uma vez, corrigir isso pode ser muito simples. 

Basta vontade real. Infelizmente, isso depende dos 

políticos, depende dos governos. Depende de cada 

um de nós, que os escolhemos e sustentamos. 

  
(Lya Luft. Veja. 23 de maio de 2007. Adaptado) 
  

O sentido da palavra destacada está devidamente 

traduzido em: 

 a) “hipócrita” (1º§) – bobo 

 b) “benevolente” (3º§) – benéfica 

 c) “inócuas” (7º§) – frequentes 

 d) “desalento” (7º§) – desânimo 

 e) “em voga” (5º§) – pouco usado 

  
Questão 6: CONSULPLAN - Adv (Sertaneja)/Pref 

Sertaneja/2010  

Assunto: Semântica  

TEXTO: 

  

A educação possível 
 

A educação benevolente e frouxa que hoje 

predomina nas casas e escolas é mais nociva do 

que uma sala de aula com teto e chão furados e 

livros aos frangalhos. 

 

Educação é algo bem mais amplo do que escola. 

Começa em casa, onde precisam ser dadas as 

primeiras informações sobre o mundo (com criança 

também se conversa!), noções de postura e 

compostura, respeito, limites. Continua na vida 

pública, nem sempre um espetáculo muito 

edificante, na qual vemos políticos concedendo-se 

um bom aumento em cima dos seus já polpudos 

ganhos, enquanto professores recebem salários 

escrachadamente humilhantes, e artistas fazendo 

propaganda de bebida num momento em que 

médicos, pais e responsáveis lutam com a 

dependência química de milhares de jovens. Quem 

é público, mesmo que não queira, é modelo: 

artistas, líderes, autoridades. Não precisa ser 

hipócrita nem bancar o santarrão, mas precisa ter 

consciência de que seus atos repercutem, e muito. 

 

Mas vamos à educação nas escolas: o que é educar? 

Como deveria ser uma boa escola? Como se forma 

e se mantém um professor eficiente, como se 

preparam crianças e adolescentes para este mundo 

competitivo onde todos têm direito de construir sua 

vida e desenvolver sua personalidade? 

 

É bem mais simples do que todas as teorias 

confusas e projetos inúteis que se nos apresentam. 

Não sou contra colocarem um computador em cada 

sala de aula neste reino das utopias, desde que, 



muito mais e acima disso, saibamos ensinar aos 

alunos o mais elementar, que independe de 

computadores: nasce dos professores, seus 

métodos, sua autoridade, seu entusiasmo e seus 

objetivos claros. A educação benevolente e frouxa 

que hoje predomina nas casas e escolas prejudica 

mais do que uma sala de aula com teto e chão 

furados e livros aos frangalhos. Estudar não é 

brincar, é trabalho. Para brincar temos o pátio e o 

bar da escola, a casa. 

 

Sair do primeiro grau tendo alguma consciência de 

si, dos outros, da comunidade onde se vive, 

conseguindo contar, ler, escrever e falar bem (não 

dá para esquecer isso, gente!) e com naturalidade, 

para se informar e expor seu pensamento, é um 

objetivo fantástico. As outras matérias, incluindo as 

artísticas, só terão valor se o aluno souber 

raciocinar, avaliar, escolher e se comunicar dentro 

dos limites de sua idade. 

 

No segundo grau, que encaminha para a 

universidade ou para algum curso técnico superior, 

o leque de conhecimentos deve aumentar. Mas não 

adianta saber história ou geografia americana, 

africana ou chinesa sem conhecer bem a nossa, nem 

falar vários idiomas se nem sequer dominamos o 

nosso. Quer dizer, não conseguimos nem nos 

colocar como indivíduos em nosso grupo nem saber 

o que acontece, nem argumentar, aceitar ou recusar 

em nosso próprio benefício, realizando todas as 

coisas que constituem o termo tão em voga e tão 

mal aplicado: “cidadania”. 

 

O chamado terceiro grau, a universidade, incluindo 

conhecimentos especializados, tem seu fundamento 

eficaz nos dois primeiros. Ou tudo acabará no que 

vemos: universitários que não sabem ler e 

compreender um texto simples, muito menos 

escrever de forma coerente. Universitários, 

portanto, incapazes de ter um pensamento 

independente e de aprender qualquer matéria, sem 

sequer saber se conduzir. Profissionais competindo 

por trabalho, inseguros e atordoados, logo, 

frustrados. 

 

Sou de uma família de professores universitários. 

Fui por dez anos titular de linguística em uma 

faculdade particular. Meu desgosto pela profissão – 

que depois abandonei, embora gostasse do contato 

com os alunos – deveu-se em parte à minha 

dificuldade de me enquadrar (ah, as chatíssimas e 

inócuas reuniões de departamento, o caderno de 

chamada, o currículo, as notas...) e em parte ao 

desalento. Já nos anos 70 recebíamos na 

universidade jovens que mal conseguiam articular 

frases coerentes, muito menos escrevê-las. Jovens 

que não sabiam raciocinar nem argumentar, 

portanto incapazes de assimilar e discutir teorias. 

Não tinham cultura nem base alguma, e ainda assim 

faziam a faculdade, alguns com sacrifício, 

deixando-me culpada quando os tinha de reprovar. 

 

Em tudo isso, estamos melancolicamente atrasados. 

Dizem que nossa economia floresce, mas a cultura, 

senhores, que inclui a educação (ou vice-versa, 

como queiram...), anda mirrada e murcha. Mais 

uma vez, corrigir isso pode ser muito simples. 

Basta vontade real. Infelizmente, isso depende dos 

políticos, depende dos governos. Depende de cada 

um de nós, que os escolhemos e sustentamos. 

  
(Lya Luft. Veja. 23 de maio de 2007. Adaptado) 
  

NÃO seria mantido o sentido original do texto se 

substituíssemos “Meu desgosto pela profissão – que 

depois abandonei, embora gostasse do contato com 

os alunos – deveu-se em parte à minha dificuldade 

de me enquadrar...” (7º§) por: 

 a) Meu desgosto pela profissão – a qual depois 

abandonei, embora gostasse do contato com os 

alunos – provocou em parte a minha dificuldade de 

me enquadrar. 

 b) Meu desgosto pela profissão – que depois 

abandonei, apesar de gostar do contato com os 

alunos – foi, em parte, resultado da minha 

dificuldade de me adaptar. 

 c) Meu desgosto pela profissão – que depois 

abandonei, mesmo gostando do contato com os 

alunos – deveu-se parcialmente à minha dificuldade 

de me enquadrar. 

 d) Meu desgosto pela profissão – que 

posteriormente abandonei, embora gostasse do 

contato com os alunos – deveu-se parcialmente à 

minha dificuldade de me enquadrar. 

 e) Meu desgosto pela profissão – que abandonei 

posteriormente, embora gostasse do contato com os 

alunos – foi, em parte, resultado da minha 

dificuldade de me enquadrar. 

  
Questão 7: CONSULPLAN - AJ (TRE SC)/TRE 

SC/Apoio Especializado/Engenharia/2008  

Assunto: Semântica  

TEXTO: 

  

O homem – gravador 
 

Dizer que ele era louco por música é pouco. Lionel 

Mapleson era filho do secretário musical da rainha 

Vitória, sobrinho de um dos maiores empresários 

ingleses de óperas e já havia estudado canto e 



violino. Mas só sossegou quando conseguiu, aos 25 

anos, virar bibliotecário do Metropolitan Opera de 

Nova York, desde aquela época a maior casa 

americana de espetáculos de música erudita. 

 

Nascido na Inglaterra e radicado dos EUA, 

Mapleson era amigo pessoal de Thomas Edison, de 

quem adquiriu um fonógrafo. Naquele ano de 1900, 

esse aparelho enorme, com cilindros de cera em vez 

de discos e um cornetão do tamanho de uma 

pessoa, era o que havia de mais moderno em termos 

de gravação e reprodução de som. 

 

Fascinado com seu novo brinquedinho, Mapleson 

teve uma idéia genial: gravar as apresentações de 

ópera do Metropolitan para colecioná-las e ouvi-las 

quando quisesse. Até então, ninguém tinha tido a 

sacada de gravar shows ao vivo. Mesmo porque, 

como já foi possível perceber, aquele 

gravadorzinho do começo do século 20 estava 

longe de ser um aparelho de bolso. Só mesmo com 

muita influência para convencer os administradores 

da casa a colocar o trambolho dentro do ponto – um 

buraco na beira do palco de onde auxiliares 

sopravam o texto da ária para os cantores. Mas, 

como prejudicava a visão, o fonógrafo foi gongado 

pela platéia. O jeito foi levá-lo para a coxia, o que 

justifica a péssima qualidade das gravações: “É 

como ouvir concerto num camarim cheio de gente 

através de uma porta que fica abrindo e fechando”, 

definiu um amigo. 

 

Por 4 anos, Mapleson gravou centenas de cilindros 

de dois minutos, entre eles os únicos registros de 

óperas cantadas por Jean de Reszke, o maior tenor 

do mundo até aparecer Caruso. Também são dele as 

primeiras gravações de hits eruditos como a ária 

Ritorna Vincitor da ópera Aída, de Verdi, e o Coro 

dos Soldados, do Fausto de Gounod. Mas a festa 

acabou quando grandes gravadoras, pegando carona 

na idéia de Mapleson, fecharam contratos para 

registrar os recitais. Delicadamente, o Metropolitan 

pediu que ele levasse seu brinquedinho de volta 

para casa. E Mapleson voltou ao anonimato. Até 

tentou negociar com gravadoras londrinas para ter 

seus cilindros transformados em discos. Mas isso só 

aconteceu no final de sua vida, quando as gravações 

foram redescobertas por colecionadores e acabaram 

reeditadas em elepês. 

 

Mapleson morreu aos 72 anos, ainda como 

bibliotecário do teatro, sem imaginar que os frutos 

da sua inocente idéia traria muita alegria aos fãs de 

música erudita e inspiraria a maior dor de cabeça da 

indústria fonográfica: a pirataria. 

 
(Texto Ayrton Mugnaini Jr.Revista “ Superinteressante”. Julho/2008 p. 54.) 
  

No texto, haverá alteração de sentido, caso se 

substitua: 

 a) “Fascinado com seu novo brinquedinho...” 

(3º§) por deslumbrado 

 b) “Só mesmo com muita influência para 

convencer... (3º§) por prestígio 

 c) “... sopravam o texto da ária para os cantores.” 

(3º§) por canção 

 d) “E Mapleson voltou ao anonimato.” (4º§) por 

renomado 

 e) “... aos fãs de música erudita e inspiraria a 

maior dor de cabeça...” (5º§) por influenciaria 

  
Questão 8: CONSULPLAN - Aux Adm (Monte 

Belo)/Pref Monte Belo/I/2011  

Assunto: Semântica  

Nesta trajetória, em parte minha, em parte de 

minhas ficções – já escritas ou ainda nem definidas 

– ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a 

vida mas uma vida digna; o bem maior não é o 

amor mas um amor que dê alegria e paz – e que, 

mesmo se terminar, continuará nos aquecendo na 

memória. 

 

E que há sempre, em algum lugar talvez 

inesperado, a possibilidade de música e voo. 

 

Não há fase da vida para ser paciente e virtuoso; 

não há idade para ser belo, amoroso e sensual. 

 

De todos os meus livros, este é especialmente uma 

série de reflexões, em prosa e em poesia, sobre os 

medos e alegrias, ganhos e perdas que nos traz o 

amor em suas várias formas. Ele nos faz melhores 

se tiver sido bom; nos ajuda a aceitar a 

transformação se tiver sido terno; nos ensina a 

respeitar a liberdade se tiver sido sagrado. E se for 

tudo isso, certamente será um amor demorado, um 

amor delicado, um digno amor; mesmo doente 

vestirá seu traje de baile para não perturbar a calma 

de quem é amado; mesmo solitário porá a máscara 

da festa para não inquietar quem precisa partir. 

 

Não sei se fui capaz dele ou se o mereci, mas esse 

amor – cuja duração nem sempre importa – vale 

muitas vidas e não nos pertence. Foi colocado em 

nós como um aroma num frasco, guiado por outra 

mão que não a do mero acaso. Tem em si uma luz 

que a maturidade torna mais vibrante e espalhada – 

e, apesar das dores, muito mais enternecida. 

  
(Lya Luft) 
  



Em “Foi colocado em nós como um aroma num 

frasco, guiado por outra mão que não a do mero 

acaso.” a palavra destacada exprime ideia de 

 a)  conformidade. 

 b)  finalidade. 

 c)  causa. 

 d)  tempo. 

 e)  concessão. 

  
Questão 9: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ 

MG/2014  

Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão 

  

O apocalipse digital 
  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. 

O problema é que criamos diante da 

correspondência digital uma atitude ansiosa e 

passiva. 

  

Deu no jornal que o primeiro‐ ministro da Bélgica, 

Elio Di Rupo, interrompeu um discurso que fazia 

no Parlamento para atender e responder a uma 

mensagem pelo celular. A discussão na imprensa (e 

entre as pessoas que leram a notícia) acabou 

tendendo na direção do “apocalipse digital”. É algo 

mais previsto e mais anunciado do que o fim do 

mundo pelo Calendário Maia. O apocalipse digital, 

segundo os seus profetas, é um processo acelerado 

de despersonalização das relações humanas face a 

face, que serão substituídas pelas engenhocas 

eletrônicas: computadores, notebooks, palmtops, 

smartphones, tablets etc. As pessoas só falarão 

umas com as outras por meio desses aparelhos. 

  

Ninguém vai mais sair de casa para visitar os 

amigos: ficarão conversando pelo Messenger ou 

pelo Skype. E um dos primeiros sinais disso é que 

qualquer conversa face a face é interrompida se o 

aparelho de alguém tocar. O aparelho tem sempre 

prioridade, como comprovou o ministro belga. 

  

Eu detestaria viver num mundo onde as pessoas não 

saíssem mais juntas, não conversassem olhando 

para o rosto da outra, e tudo o mais. Sinto falta (por 

exemplo) do tempo em que alguns amigos 

passeavam juntos, conversando. Lembram‐ se 

disso? É excêntrico, mas se praticava bastante. As 

pessoas se encontravam e saíam andando pela 

calçada, conversando sobre qualquer assunto, e 

percorrendo cinco, dez, 15 ou 20 quarteirões até 

chegarem ao lugar para onde se dirigiam, ou então 

até avistarem por acaso um café simpático ou uma 

praça acolhedora e fazerem ali uma parada. Hoje 

ninguém caminha mais. 

  

Todo mundo vai de carro até para uma distância de 

dois quarteirões. Se você disser que quer caminhar 

de uma ponta à outra da Avenida Paulista ou da Rio 

Branco, vão dizer que você não está regulando 

bem. Quem vai dizer isso são pessoas que andam 

50 minutos de carro até uma academia, onde pagam 

uma nota preta para ficar andando numa esteira que 

não sai do lugar. 

  

O ministro belga calaria os críticos se provasse que 

o torpedo recebido durante o discurso era de um 

assessor ou secretário enviando‐ lhe uma 

informação essencial para aquele pronunciamento 

público. Só isso (no meu entender) o redimiria; mas 

é bem capaz de ter sido a mulher dele perguntando: 

“Vai dar tempo de irmos à ópera hoje?”, ou algo 

assim. 

  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. O 

problema é que criamos diante da correspondência 

digital uma atitude ansiosa (“preciso urgentemente 

saber que recado é este”) e passiva (“se a 

mensagem chegou, tenho de obedecer, tenho de 

olhar”). 

  
(Braulio Tavares. Disponível em: 

http://www.cartafundamental.com.br/single/show/80. Publicado em: 

Nov./2013. Adaptado.) 
  

Para compreender plenamente um texto é 

necessário saber o significado das palavras nele 

dispostas. De acordo com o contexto empregado, 

assinale a alternativa em que a palavra destacada 

pode ser substituída, sem que haja alteração de 

sentido, pelo vocábulo relacionado. 

 a) “É excêntrico, mas se praticava bastante.” (3º§) 

– trivial 

 b) “Só isso (no meu entender) o redimiria; [...]” 

(5º§) – condenaria 

 c) “[...] ou então até avistarem por acaso um café 

simpático [...].” (3º§) – agradável 

 d) “[...] que serão substituídas pelas engenhocas 

eletrônicas: [...]” (1º§) – armadilhas 

  
Questão 10: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ 

MG/2014  

Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão 

  

O apocalipse digital 
  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. 

O problema é que criamos diante da 

correspondência digital uma atitude ansiosa e 



passiva. 

  

Deu no jornal que o primeiro‐ ministro da Bélgica, 

Elio Di Rupo, interrompeu um discurso que fazia 

no Parlamento para atender e responder a uma 

mensagem pelo celular. A discussão na imprensa (e 

entre as pessoas que leram a notícia) acabou 

tendendo na direção do “apocalipse digital”. É algo 

mais previsto e mais anunciado do que o fim do 

mundo pelo Calendário Maia. O apocalipse digital, 

segundo os seus profetas, é um processo acelerado 

de despersonalização das relações humanas face a 

face, que serão substituídas pelas engenhocas 

eletrônicas: computadores, notebooks, palmtops, 

smartphones, tablets etc. As pessoas só falarão 

umas com as outras por meio desses aparelhos. 

  

Ninguém vai mais sair de casa para visitar os 

amigos: ficarão conversando pelo Messenger ou 

pelo Skype. E um dos primeiros sinais disso é que 

qualquer conversa face a face é interrompida se o 

aparelho de alguém tocar. O aparelho tem sempre 

prioridade, como comprovou o ministro belga. 

  

Eu detestaria viver num mundo onde as pessoas não 

saíssem mais juntas, não conversassem olhando 

para o rosto da outra, e tudo o mais. Sinto falta (por 

exemplo) do tempo em que alguns amigos 

passeavam juntos, conversando. Lembram‐ se 

disso? É excêntrico, mas se praticava bastante. As 

pessoas se encontravam e saíam andando pela 

calçada, conversando sobre qualquer assunto, e 

percorrendo cinco, dez, 15 ou 20 quarteirões até 

chegarem ao lugar para onde se dirigiam, ou então 

até avistarem por acaso um café simpático ou uma 

praça acolhedora e fazerem ali uma parada. Hoje 

ninguém caminha mais. 

  

Todo mundo vai de carro até para uma distância de 

dois quarteirões. Se você disser que quer caminhar 

de uma ponta à outra da Avenida Paulista ou da Rio 

Branco, vão dizer que você não está regulando 

bem. Quem vai dizer isso são pessoas que andam 

50 minutos de carro até uma academia, onde pagam 

uma nota preta para ficar andando numa esteira que 

não sai do lugar. 

  

O ministro belga calaria os críticos se provasse que 

o torpedo recebido durante o discurso era de um 

assessor ou secretário enviando‐ lhe uma 

informação essencial para aquele pronunciamento 

público. Só isso (no meu entender) o redimiria; mas 

é bem capaz de ter sido a mulher dele perguntando: 

“Vai dar tempo de irmos à ópera hoje?”, ou algo 

assim. 

  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. O 

problema é que criamos diante da correspondência 

digital uma atitude ansiosa (“preciso urgentemente 

saber que recado é este”) e passiva (“se a 

mensagem chegou, tenho de obedecer, tenho de 

olhar”). 

  
(Braulio Tavares. Disponível em: 

http://www.cartafundamental.com.br/single/show/80. Publicado em: 

Nov./2013. Adaptado.) 
  

Com base no contexto do último parágrafo do texto, 

é correto inferir que as mensagens virtuais causam 

 a) comedimento e euforia.  

 b) impaciência e submissão.  

 c) despreocupação e entusiasmo. 

 d) sensação de poder e de conhecimento. 

  
Questão 11: CONSULPLAN - AJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/2013  

Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão. 

 

O auge da vida democrática é o momento do voto. 

A democracia, regime em que a maioria escolhe os 

governantes, é também o regime da igualdade, em 

que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou 

pobres, integrados ou excluídos. Por isso, tenho 

sustentado que ela é o regime mais ético que existe. 

Melhor dizendo, é o único regime que hoje 

podemos considerar ético. As formas de governo 

que a teoria antigamente chamava de monarquia ou 

aristocracia, considerando-as legítimas, atualmente 

apenas podem ser chamadas de ditaduras. Uma 

ditadura, em nossos dias, é ilegítima. Só a 

democracia é legítima. 

 

[...] 

 

O mínimo, numa democracia, é ter dois lados 

opostos, divergentes, mas, respeitados. Porém, se 

eu aplicar o modelo da Ética à Política, entenderei 

que um lado é o bem, e o outro, o mal; e portanto, 

tentarei impedir “o mal” até mesmo de concorrer. 

Assim, foi a perseguição ao comunismo, no Brasil, 

mesmo quando não tínhamos uma ditadura 

escancarada. Assim foi a perseguição aos partidos 

liberais nos regimes comunistas. [...] 

 

Há saída? O mais óbvio é: a Ética é um pré-

requisito. Queremos, de todos os candidatos, que 

sejam honestos. Que não sejam antiéticos. E, entre 

os postulantes decentes, optaremos por critérios 

políticos. [...] É preciso grandeza de espírito para 

sair dessa incapacidade de pensar o que desejamos 



construir. Porque propor a Política é formular o 

futuro. 

 
(Ribeiro, Renato Janine. Filosofia. Setembro de 2012. Adaptado.) 
  

Está correta a reescrita do trecho “... em que todos 

têm o mesmo valor, sejam ricos ou pobres, 

integrados ou excluídos.”, sem que haja prejuízo do 

valor semântico, em 

 a)  … cujo valor todos têm, sejam ricos, pobres, 

integrados e excluídos. 

 b)  … em que todos têm o mesmo valor: ricos e 

pobres, integrados e excluídos. 

 c)  … os quais têm o mesmo valor, sejam ricos ou 

pobres, integrados ou excluídos. 

 d)  ... onde todos têm o mesmo valor, sejam ricos 

ou pobres, integrados ou excluídos. 

 e)  … de que todos têm o mesmo valor, sejam ricos 

ou pobres, integrados ou excluídos. 

  
Questão 12: CONSULPLAN - AJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/2013  

Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão. 

 

O auge da vida democrática é o momento do voto. 

A democracia, regime em que a maioria escolhe os 

governantes, é também o regime da igualdade, em 

que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou 

pobres, integrados ou excluídos. Por isso, tenho 

sustentado que ela é o regime mais ético que existe. 

Melhor dizendo, é o único regime que hoje 

podemos considerar ético. As formas de governo 

que a teoria antigamente chamava de monarquia ou 

aristocracia, considerando-as legítimas, atualmente 

apenas podem ser chamadas de ditaduras. Uma 

ditadura, em nossos dias, é ilegítima. Só a 

democracia é legítima. 

 

[...] 

 

O mínimo, numa democracia, é ter dois lados 

opostos, divergentes, mas, respeitados. Porém, se 

eu aplicar o modelo da Ética à Política, entenderei 

que um lado é o bem, e o outro, o mal; e portanto, 

tentarei impedir “o mal” até mesmo de concorrer. 

Assim, foi a perseguição ao comunismo, no Brasil, 

mesmo quando não tínhamos uma ditadura 

escancarada. Assim foi a perseguição aos partidos 

liberais nos regimes comunistas. [...] 

 

Há saída? O mais óbvio é: a Ética é um pré-

requisito. Queremos, de todos os candidatos, que 

sejam honestos. Que não sejam antiéticos. E, entre 

os postulantes decentes, optaremos por critérios 

políticos. [...] É preciso grandeza de espírito para 

sair dessa incapacidade de pensar o que desejamos 

construir. Porque propor a Política é formular o 

futuro. 

 
(Ribeiro, Renato Janine. Filosofia. Setembro de 2012. Adaptado.) 
  

Analise os trechos em destaque. 

 

I. “... em que todos têm o mesmo valor, sejam 

ricos ou pobres, integrados ou excluídos.” 

 

II. “Uma ditadura, em nossos dias, é 

ilegítima. Só a democracia é legítima.” 

 

III. “O mínimo, numa democracia, é ter dois 

lados opostos, divergentes, mas, 

respeitados.” 

 

IV. “Porém, se eu aplicar o modelo da Ética 

à Política, entenderei que um lado é o bem, e 

o outro, o mal;...” 

  

Uma relação de oposição, estabelecida por palavras 

e/ou ideias, pode ser verificada em 

 a)  I, II, III e IV. 

 b)  I e II, apenas. 

 c)  II e III, apenas. 

 d)  I, II e III, apenas. 

 e)  I, III e IV, apenas. 

  

  

  
Questão 13: CONSULPLAN - AJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/2013  

Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão. 

 

Norma jurídica x realidade política 
 

No avanço do processo de democratização do 

Estado brasileiro, com o consequente aumento da 

transparência dos atos públicos, a imprensa vem 

derramando nos ouvidos da sociedade uma 

verdadeira enxurrada de denúncias (fundadas ou 

não) de conduta ilícita ou reprovável por parte de 

agentes públicos. Isso tem resultado no profundo 

descrédito da classe política, que regularmente se 

mantém flagrante, até que uma notícia de grande 

repercussão desvie as atenções do povo das 

acusações e ações contra Senadores, Deputados, 

Ministros, lobistas de todo tipo. (Mas esse 

fenômeno ocorre só por pouco tempo: passada a 

perplexidade com a notícia calamitosa, volta-se 

logo ao lugar-comum da corrupção, do favoritismo, 

do enriquecimento ilícito por desvio de recursos 

públicos.) Tornou-se comum ouvir em entrevistas 



com populares expressões de descrença na classe 

política, ao lado de reclamações por “uma lei que 

proíba isso”.  

 

Sabe-se que isso não é solução. [...] 

 

Os recursos de integração hermenêutica, 

disponíveis ao aplicador contemporâneo, são 

suficientes para exigir, dos agentes públicos, a 

conduta politicamente virtuosa e 

constitucionalmente positivada que se espera deles. 

  

Além disso, verifica-se no Brasil um conjunto de 

fatores comuns a países de democratização tardia, 

que saíram de regimes autocráticos. Inclui-se entre 

esses fatores a falta de maturidade democrática de 

boa parcela da população, que simplesmente 

outorga ao agente público seu voto, sem exigir dele 

prestação de contas de seu mandato, ou mesmo 

qualquer ação política efetiva. Os motivos para tal 

inércia têm sede na própria história e tradição 

brasileira, como se houvesse uma aceitação na não 

participação ativa nas decisões de governo, no 

referendo tácito a oligarquias locais, numa forma de 

clientelismo patológico, de troca de votos por 

cestas de alimentos. Tais fenômenos guardam mais 

relação com o desconhecimento da lei e dos meios 

de controle político, à disposição de qualquer 

cidadão, do que com uma tradição consciente de 

passividade. 

  
(Maluf, Emir Couto Manjud. O desafio da justiça eleitoral face à crise 

de moralidade política. Revista de monografias: concurso de 

monografias do TRE/MG. nº 1 (2010). Belo Horizonte: TRE/MG, 2010.) 
 

Considerando-se o contexto, a expressão destacada 

no segmento “... a imprensa vem derramando nos 

ouvidos da sociedade uma verdadeira enxurrada de 

denúncias (fundadas ou não)...” tem o sentido 

corretamente expresso em 

 a)  série de conflitos. 

 b)  acusações indevidas. 

 c)  revelações indesejadas. 

 d)  abundância de acusações. 

 e)  sequência de inconveniências. 

  
Questão 14: CONSULPLAN - Ad Adm 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Semântica  

Texto 
 

Ecologia 
 

Saguis são animais silvestres, a maioria das 

espécies é exclusivamente brasileira. Considerados 

os menores 

macacos do mundo, têm cerca de meio quilo e 30 

centímetros de altura na idade adulta. 

 

Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam 

macacos como animais domésticos, especialmente 

o sagui. Pequeno, engraçado e dócil enquanto 

filhote, encanta toda a família, especialmente as 

crianças. No entanto, torna-se um problema na 

medida em que cresce e adquire a maturidade 

sexual, por volta dos dois anos e meio de idade. A 

partir daí, é comum que eleja um membro da 

família a quem vai direcionar o seu afeto e passe a 

morder as demais pessoas que tentem se aproximar. 

Sua urina passa a ter odor forte e, além de tudo, o 

macaco pode ser facilmente contaminado por 

doenças de humanos e assim transformar-se em um 

transmissor destas. 

 

“Um primata jamais será um animal doméstico”, 

afirma a ecóloga Lívia Botár, coordenadora do 

Projeto Mucky, que socorre, recupera, mantém e 

pesquisa os saguis. Existem casos nos quais o 

pequenino macaco é dócil e pula de ombro em 

ombro na fase adulta, mas este comportamento não 

pode ser considerado “normal”. Trata-se de um 

desvio decorrente de deformidades físicas, 

raquitismo e mesmo de características psicológicas 

anômalas em virtude de um desenvolvimento 

inadequado. 

 

Uma vez decidido que não se quer mais o sagui, o 

que fazer com o animal? Ele já está acostumado a 

ser alimentado e protegido e, apesar da 

agressividade, considera as pessoas com quem 

convive como sua família. Soltá-lo numa floresta é 

condená-lo a sentir fome, frio e solidão. Na 

possibilidade de sobreviver e de ser aceito por um 

grupo, será um transmissor involuntário de doenças 

pela sua convivência com seres humanos. O 

melhor, então, é deixar os saguis viverem nas 

florestas e dar preferência aos cães e gatos, que são 

típicos animais de estimação. 

  
(O Estado de S.Paulo, mar. 2002. Suplemento especial de imóveis. 

Disponível em: www.ampliar.com/mucky.) 
  

Em “A partir daí, é comum que eleja um membro 

da família a quem vai direcionar o seu afeto e 

passe a morder as demais pessoas que tentem se 

aproximar.”, as palavras destacadas significam, 

respectivamente, 

 a)  habitual e apego. 

 b)  volúvel e sensível. 

 c)  fácil e encantamento. 

 d)  costume e isolamento. 

 e)  considerável e obediência. 



  

  
Questão 15: CONSULPLAN - Aud 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  

Assunto: Semântica  

Texto 
 

Envelhecer com mel ou fel? 

 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre-lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

 

[...] 

 

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum-quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

 

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

 

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

 

[...] 

 

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco-íris na alma. 

 

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam-se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Assinale a alternativa em que o sinônimo ou termo 

equivalente da palavra sublinhada encontra-se 

INCORRETO. 

 a)  “Estão amargos.” (1º§) – ressentidos 

 b)  “... animais que são plácidos...” (8º§) – mansos 

 c)  “... com os inevitáveis atritos.” (2º§) – 

prescindíveis 

 d)  “... estranhos caminhos de sublimação,...” (7º§) 

– exaltação 

 e)  “Os vinhos envelhecem densamente.” (4º§) – 

espessamente 

  
Questão 16: CONSULPLAN - Fisc 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Obras/2013  

Assunto: Semântica  

Texto 
 

Ceará, o berço do Pacto 
 

Programa que inspirou o pacto nacional nasceu em 

Sobral e é criticado por ter material didático 

padronizado e estar baseado em avaliações. 

 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é 

uma colcha de retalhos que articula diversas 

experiências de alfabetização no Brasil aliadas à 

formação de professores, a exemplo do Pró-

Letramento. Mas a principal inspiração e modelo 



essencial para o Pnaic é um programa do governo 

do Ceará. O programa que nasceu em Sobral foi 

introduzido em 2004 para a erradicação do 

analfabetismo no município e batizado de Programa 

pela Alfabetização na Idade Certa (Paic). 

 

Reflexo no Ideb 
 

O Paic surgiu da constatação de que apenas 15% 

dos alunos do 2º ano do ensino fundamental do 

Ceará liam e compreendiam um pequeno texto, e 

somente 42% conseguiram produzir um pequeno 

texto (nenhum foi considerado ortográfico). 

 

Com o auxílio da Undime e da Unicef, o Paic 

conseguiu capilaridade nos municípios, e se 

concentrou em cinco eixos: gestão da educação 

municipal, avaliação externa, alfabetização, 

educação infantil, literatura infantil e formação do 

leitor. Desde então, o Ideb do estado para o 4º e 5º 

ano pulou de 3,2, em 2005, para 4,9 em 2011 (o 

esperado era 4,0). Se em 2007 apenas 15 

municípios, de um universo de 184, tinham nível 

considerado desejável de alfabetização (um deles 

era Sobral), em 2011 praticamente todos os 

municípios alcançaram o mesmo patamar (com a 

exceção de cinco, que ficaram no nível “suficiente”, 

segundo mais alto). 

  

Para Idevaldo Bodião, ex-professor da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal do Ceará, ex-

secretário de Educação e Assistência Social de 

Fortaleza e membro do Comitê Ceará da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, os rápidos 

resultados da iniciativa foram o principal atrativo 

da atenção do MEC. “Com a troca de ministros, era 

preciso encontrar um programa rápido e urgente 

que desse resultados imediatos. E não é fácil 

propor, gestar e criar um programa para aplicá-lo 

nacionalmente e que tenha resultados em um ano 

ou dois no máximo. Então, a saída foi encontrar 

algo que já existia, e que pudesse ter visibilidade e 

capilaridade”, analisa. 

  

Diferenças no material 
  

A principal diferença entre o Paic e o Pnaic está no 

modelo de material adotado nas formações de 

orientadores de estudo. Enquanto o Pacto reuniu 

pesquisadores do Brasil inteiro para elaborar um 

material aberto e que respeitasse contextos locais e 

desse liberdade para o professor alfabetizador 

embasar sua própria prática pedagógica, o Paic 

criou um material único para o estado que, apesar 

de sua boa qualidade, segundo Bodião, tolheu a 

autonomia do professor. 

  

Nesse sentido, a formação seria mais um 

treinamento para aplicar as apostilas do que 

fundamentos para o educador refletir e elaborar 

suas próprias práticas. “Minha preocupação é que 

se amanhã tirarmos o material desse professor, 

como ele dará aula? Ele fica absolutamente órfão.” 

E uma dependência como essa do material exigiria 

uma formação continuada permanente, o que não 

acontece. Dessa forma, a iniciativa estaria fadada a 

ser extinta tão logo não houvesse mais o material, 

deixando os educadores reféns de uma política que 

pode ser alterada com uma mudança de governo. 

 

Maria do Rosário Longo Mordatti, professora 

titular da Unesp-Marília e presidente da Associação 

Brasileira de Alfabetização faz ressalvas a materiais 

prontos. “Todos os materiais previamente 

elaborados têm em princípio um problema: sua 

possibilidade de utilização é bem genérica e ampla 

para todas as situações”, afirma. “O que ocorre na 

sala de aula e faz o aluno aprender é a relação que 

se estabelece entre professor e aluno.” 

 

Segundo Maria do Socorro Nunes Macedo, 

professora da Universidade Federal de São João 

Del Rei (UFSJ) e coordenadora do GT de 

Alfabetização, Leitura e Escrita da Anped, o Pnaic 

busca driblar justamente essa questão do material 

da experiência do Ceará, em vez de elaborar um 

conteúdo único, instrumentalizando o professor 

para fazer um trabalho a partir do contexto em que 

está inserido. 

 

Leitura do mundo 
 

Outra preocupação expressada por Bodião em 

relação ao Paic é com a valorização quase que 

absoluta de conteúdos de língua portuguesa, 

deixando de lado a leitura do mundo citada por 

Paulo Freire (“A leitura do mundo precede a leitura 

da palavra”, dizia o educador). Para Bodião, o 

processo de alfabetização deveria auxiliar os alunos 

a entenderem o mundo a partir da palavra escrita, e 

não simplesmente a aplicarem conteúdos 

disciplinares. 

  

A avaliação é um dos alicerces do Paic, e o seu 

modelo inspirou o Pacto Nacional. Isso leva ao 

questionamento, segundo Bodião, sobre o que a 

avaliação realmente avalia. “Ela avalia se o 

professor está cumprindo as diretrizes na 

formatação do Paic. Então qualquer outro professor 

que tenha um processo de alfabetização diferente 



não vai bem na avaliação, e isso não quer dizer que 

ele ensina errado, mas que ele não ensina como no 

material do Paic”, argumenta. 

  

Os resultados rápidos permitidos pela avaliação são 

o maior atrativo de programas como o Paic e o 

Pnaic. O modelo adotado pelas iniciativas, diz 

Bodião, é capaz de mudar mapas de alfabetização 

no curto prazo, em cerca de dois anos. Isso seria 

ideal, se houvesse um legado deixado pelas 

experiências. O especialista teme, dessa forma, que 

em dez anos nada reste desses programas. “Parece 

que só sobrevivem enquanto existe o treinamento 

para a aplicação do material que está pronto. Não se 

investe na compreensão autônoma dos próprios 

professores. E isso é um complicador que não tem 

sido tratado.” 

  
(Carmen Guerreiro. Ceará, o berço do Pacto. Educação, São Paulo, Ano 

17, n. 193, p. 72-74. Maio/2013.) 
  

Na passagem “O especialista teme, dessa forma, 

que em dez anos nada reste desses programas.”, os 

termos sublinhados expressam a ideia de 

 a)  tempo. 

 b)  ordem. 

 c)  exclusão. 

 d)  condição. 

 e)  afirmação. 

  
Questão 17: CONSULPLAN - Moto 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Semântica  

Texto 
  

Quem lê muito pode tornar-se um bom leitor, não 

necessariamente um escritor competente. Caso 

contrário, bastaria a escola trabalhar uma lista de 

livros e cobrar as leituras em avaliações. 

  

Escrever bem depende fundamentalmente de uma 

leitura crítica do mundo, de um interesse real pelas 

coisas. Não me refiro a nada transcendental, mas a 

tudo o que permeia o cotidiano. 

  

É possível desenvolver essa postura no 

adolescente? Sim. Mas a escola tem apenas parte da 

responsabilidade nisso. Adolescentes que em sua 

vivência não elaboram suas próprias experiências 

terão menos chances de desenvolver-se na escola. 

 

Todo texto é fonte de informações, exemplo de 

possibilidade de trabalho com linguagem. Ler não 

adianta nada? Seria ingenuidade dizer que não. Mas 

de pouco adianta a leitura com a qual não 

dialogamos, sobre a qual nada pensamos. 

 

E de que adianta um curso de redação? Torna mais 

conscientes alguns processos de criação; exercita 

técnicas de elaboração de texto e pode despertar 

interesse pelo trabalho de criação. 

  
(Maria Tereza A. Campos, consultora de Educação.) 
  

 

No trecho “Adolescentes que em sua vivência não 

elaboram suas próprias experiências terão menos 

chances de desenvolver-se na escola.”, a palavra 

destacada apresenta como significado adequado 

 a)  geram. 

 b)  exercem. 

 c)  organizam. 

 d)  provocam. 

 e)  aumentam. 

  

  

  
Questão 18: CONSULPLAN - Ag SP 

(Cascavel)/Pref Cascavel/2014  

Assunto: Semântica  

Papo sobre o óbvio 
 

Uma coisa que faço com frequência é descobrir o 

óbvio. Isto é, óbvio para os outros, porque, de 

repente, percebo ali algo inexplicável e fascinante. 

Difícil é expressá‐ lo. 

 

Um troço que me deixa surpreso é descobrir que 

uma menininha, de uns poucos anos, fala. Você 

pode retrucar – e daí? Gato mia antes de aprender a 

andar. É verdade, mas miar é uma coisa e falar é 

outra. Não me diga que o nosso falar equivale ao 

miado do gato, pois esse é um argumento que não 

aceito, uma que falar, diferente de miar, implica 

raciocinar, e foi isso que subitamente me 

surpreendeu: a menina fala, pensa... 

  

Vou ver se me explico. Aquela menininha, que 

agora fala e sabe o que quer, faz pouco tempo era 

um bebezinho que só esperneava, bracejava e 

grunhia. E foi assim que, inesperadamente, me 

perguntei: mas de onde vem isso? Sim, porque 

macaco é inteligente, mas não dispõe de uma 

linguagem logicamente construída, com sujeito, 

verbo, objeto... 

  

É certo que não foi aquela menina que inventou 

essa linguagem, mas a verdade é que, tivesse ela 

nascido no Japão ou na Austrália, em Angola ou no 

Chile, falaria do mesmo modo – noutra língua, 

claro –, usaria uma linguagem que implica 

raciocinar, julgar, opinar, afirmar, inventar. 



  

Não sei se estou me fazendo entender, mas o certo é 

que me deixo ficar fascinado e perplexo por esse 

fato, ou seja, que diferente de todos os outros 

animais, eu e você somos capazes de construir um 

mundo de ideias, valores e opiniões. E mais: somos 

capazes de elaborar conceitos que buscam dar 

sentido à existência. 

  

Está claro agora? Talvez sim e talvez não. A 

dificuldade é que estou tentando explicar uma coisa 

que nem eu mesmo entendo. O que acabo de dizer, 

quanto à capacidade das pessoas é certo e é sabido. 

É óbvio mesmo, o que não corresponde ao que me 

parece maravilhoso, que percebi quando ouvi a 

menina falar: nasceu com ela a capacidade de 

pensar? 

 

A gente diz que ensinamos as crianças a falar. Sim, 

mas elas só aprendem porque são animais falantes. 

Duvido que alguém ensine um gato a falar. Conheci 

uma família que tinha um filho caçula, que já com 

dois anos não falava. Por mais que a mãe insistisse 

e o fizesse repetir “minha mãe gosta do Zezinho”. 

Ele ouvia, sorria e não falava nada. A mãe começou 

a se desesperar, temendo que o filho fosse mudo. E 

não é que, certo dia, ele disparou a falar? Sabia o 

nome de tudo, construía as frases perfeitamente, 

deixando a família inteira boquiaberta. 

  

É que, na verdade, a criança aprende a língua do 

país em que ela nasceu. Mas o falar mesmo, que 

implica ser capaz de formular pensamentos e 

comunicar‐ se com os outros, isso nasce com a 

pessoa, é uma qualidade específica do bicho 

humano. 

 

Pensando melhor, digo que é mais que isso: a 

criança fala porque pensa e, por pensar, constrói 

uma compreensão da vida e do mundo. Isso já está 

latente nas primeiras palavras que a criança 

balbucia. 

 

Claro, dirá você, isso é o óbvio – e é, mas é nele 

que reside a nossa espantosa capacidade de inventar 

a vida, de inventar o mundo, já nas paredes das 

cavernas, quando desenharam‐ se as primeiras 

imagens do bisão. 

  
(Ferreira Gullar. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/05/1455377‐ p

apo‐ sobre‐ o‐ obvio.shtml. Adaptado.) 
  

Os sinônimos dos termos destacados estão de 

acordo com o contexto em que foram empregados, 

EXCETO: 

 a)  “Você pode retrucar [...]” (2º§) – replicar 

 b)  “Um troço que me deixa surpreso.” (2º§) – 

lance 

 c)  “Isto é, óbvio para os outros [...]” (1º§) – 

evidente 

 d)  “[...] a mãe começou a se desesperar [...]” (7º§) 

– exasperar 

 e)  “[...] me deixo ficar fascinado e perplexo por 

esse fato [...]” (5º§) – pasmo 

  

  
Questão 19: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Semântica  

Texto 

 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 



aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 

prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  

2012.) 
  

Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada 

tem seu significado corretamente indicado. 

 a) “... sua solidez estoica...,” (4º§) – singular 

 b) “... deter o desvario da máquina,...” (4º§) – 

hesitação 

 c) “… foi abalroado por um poderoso furgão,...” 

(3º§) – atracado 

 d) “... cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis 

da física.” (3º§) – implacáveis 

  
Questão 20: CONSULPLAN - GMA 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Semântica  

Texto 
 

Acordo é melhor opção para briga entre 

vizinhos em condomínios 
 

Falta de pagamento e vagas de garagem são 

motivos para brigas. 

Animais de estimação também causam conflitos 

entre vizinhos. 

 

Brigas entre vizinhos nos prédios de apartamentos 

são cada vez mais comuns. As causas mais comuns 

são a falta de pagamento do condomínio, os 

animais de estimação e as vagas de garagem. 

Nesses casos, chegar a um acordo antes de recorrer 

à Justiça é sempre a melhor opção. 

 

Um morador perdeu a cabeça, quebrou o limpador 

de para‐ brisas, a antena e a maçaneta do carro de 

uma vizinha. Tudo porque ela estacionou na vaga 

dele. Em outro caso, uma moradora foi agredida 

por três mulheres dentro do elevador. Ela teria 

arranhado o carro de uma delas na garagem e as 

moradoras acabaram brigando feio. Muitos prédios 

têm mais carros do que vagas, o que resulta em 

motoristas ficando presos, sem poder sair. Outro 

motivo para brigas. 

 

Os condomínios têm mais carros e mais cachorros 

também. Pesquisa da Associação de Petshops, 

metade das famílias brasileiras tem animais 

domésticos. Os síndicos não podem proibir, mas é 

importante que os animais não incomodem a 

vizinhança. Em alguns prédios, por exemplo, os 

cachorros não podem circular na área de lazer e só 

podem usar o elevador de serviço. 

 

As regras para garantir a boa convivência precisam 

ser aprovadas em assembleia por, pelo menos, dois 

terços dos moradores. A convenção do prédio pode 

definir também multas para punir o condômino 

antissocial, como prevê o Código Civil. 

 

Antes das multas e até mesmo da Justiça, o melhor 

caminho ainda é ter uma boa conversa. 

 

A inadimplência das taxas de condomínio também é 

motivo de dor de cabeça. Quem paga em dia 

reclama. Os moradores de um prédio de Belo 

Horizonte conseguiram acabar com a 

inadimplência, reduzindo os gastos. Eles mandaram 

construir um poço artesiano e uma subestação de 

tratamento de água e não usam mais a água da 

companhia de abastecimento. Além disso, o gás 

passou a ser encanado. O resultado é uma economia 

de R$ 10 mil por mês. 

 
(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal‐ hoje/noticia/2014/08/acordo 
‐ e‐ melhor‐ opcao‐ para‐ briga‐ entre‐ vizinhos‐ em‐ condominios.html. 

Adaptado.) 
  

No trecho “As regras para garantir a boa 

convivência precisam ser aprovadas em assembleia 

por, pelo menos, dois terços dos moradores.” (4º§), 

a palavra destacada apresenta como significado 

correto: 

 a) Punir. 

 b) Recorrer.  

 c) Assegurar. 

 d) Conseguir. 



  
Questão 21: CONSULPLAN - Aux Adm 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Semântica  

Texto 
 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  

e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  

Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada 

tem seu significado corretamente indicado. 

 a) “... sua solidez estoica...,” (4º§) – singular 

 b) “... deter o desvario da máquina,...” (4º§) – 

hesitação 

 c) “… foi abalroado por um poderoso furgão,...” 

(3º§) – atracado 

 d) “... cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis 

da física.” (3º§) – implacáveis 

 e) “… com a sua proteção, mesmo obscura e 

enigmática.” (1º§) – compreensível 

  
Questão 22: CONSULPLAN - Dent 

(CODESP)/CODESP/Periodontista/2013  

Assunto: Semântica  

Texto 
  

Envelhecer com mel ou fel? 
  

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre‐ lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

  

[...] 

  

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum‐ quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 



que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem,  completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

  

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando‐ se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

  

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou‐ se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

  

[...] 

  

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco‐ íris na alma. 

  

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam‐ se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
 

Assinale a alternativa em que o sinônimo ou termo 

equivalente da palavra sublinhada encontra‐ se 

INCORRETO. 

 a) “Estão amargos.” (1º§) – ressentidos 

 b) “... animais que são plácidos...” (8º§) – mansos 

 c) “... com os inevitáveis atritos.” (2º§) – 

prescindíveis 

 d) “... estranhos caminhos de sublimação,...” (7º§) 

– exaltação 

 e) “Os vinhos envelhecem densamente.” (4º§) – 

espessamente 

  
Questão 23: CONSULPLAN - Dent 

(CODESP)/CODESP/Periodontista/2013  

Assunto: Semântica  

Texto 
  

Envelhecer com mel ou fel? 
  

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre‐ lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

  

[...] 

  

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum‐ quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem,  completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

  

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 



consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando‐ se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

  

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou‐ se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

  

[...] 

  

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco‐ íris na alma. 

  

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam‐ se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Segundo o texto, o passar do tempo deveria trazer 

às pessoas 

 a) sapiência. 

 b) insolência. 

 c) eminência. 

 d) eloquência. 

 e) insipiência. 

  
Questão 24: CONSULPLAN - TJ 

TSE/TSE/Administrativa/2012  

Assunto: Semântica  

Presente perfeito 
 

Aproveito a chegada do 13° salário e a proximidade 

do Natal para discutir o presente perfeito. Num 

mundo perfeitamente racional, ninguém nem 

pestanejaria antes de presentear seus familiares e 

amigos com dinheiro vivo. 

 

Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o 

risco de errar, pois o presenteado escolhe o que 

quiser, e no tamanho certo. Melhor, ele pode juntar 

recursos de diversas origens(a) e comprar um item 

mais caro, que ninguém sozinho poderia oferecer-

lhe. 

 

Só que o mundo não é um lugar racional. Se você 

regalar sua mulher com um caríssimo jantar(d) na 

expectativa de uma noite tórrida de amor, estará 

sendo romântico. Mas, se ousar oferecer-lhe 

dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples 

cafajeste. 

 

Analogamente, você ficará bem se levar um bom 

vinho(b) para o almoço de Dia das Mães na casa da 

sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e 

estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se tornará 

“persona non grata” para sempre naquele lar. 

 

Essas incongruências chamaram a atenção de 

economistas comportamentais, que desenvolveram 

modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos 

em dois mundos distintos, o das relações sociais e o 

da economia de mercado. Enquanto o primeiro é 

regido por valores como amor e lealdade, o 

segundo tem como marca indexadores monetários e 

contratos. Sempre que misturamos os dois registros, 

surgem mal-entendidos. 

  

O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe 

que, no mundo das relações sociais, o presente 

serve para aliviar culpas: ofereça ao presenteado 

algo de que ele goste, mas acha bobagem comprar, 

como um jantar naquele restaurante chique(c) ou um 

perfume um pouco mais caro. O que você está lhe 

dando, na verdade, é uma licença para ser 

extravagante. 

 

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o 

sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada 

mais são que dinheiro com prazo de validade e 

restrições de onde pode ser gasto. 

 
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 
  

Assinale a alternativa em que a alteração da ordem 

das duas palavras implique mudança semântica. 

 a)  diversas origens – origens diversas. 

 b)  bom vinho – vinho bom. 

 c)  restaurante chique – chique restaurante. 

 d)  caríssimo jantar – jantar caríssimo. 

  
Questão 25: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  



Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão. 

  

Papel aceita tudo 
  

Papel aceita tudo e “papel”, nessa expressão 

surrada dos velhos jornalistas, ocupa aqui a vaga de 

qualquer espaço útil a mensagens (a tela do 

computador, o dial do rádio, o sinal da TV, a 

conversa no bar etc.). 

  

Papel não tem superego, não faz autocrítica, não 

corrige o que colocamos nele (com o andar da 

tecnologia da correção automática, alguns dirão, 

“ainda não”). Da capa de revista que só faz 

panfletagem direitosa ao programa de auditório 

ruim, muita coisa é vomitada sem revisão ou 

segunda opinião. 

  

A tecnologia da comunicação nos abriu horizontes. 

Mas, de tanto ser usada para manter os privilégios 

de sempre, a informação parece antes confirmar a 

preconcepção irrefletida, em vez de ampliar a visão 

das coisas. Mais do que um gesto de precisão, a 

revisão (de nossos textos, nossas ideias e certezas) é 

por isso um ato de carinho para com os outros. É o 

manifesto verbal de nosso cuidado, do zelo pela 

convivência, pela criação de um ambiente em 

comum em que as pessoas possam instigar outras a 

serem mais criativas e felizes. Não é exagero: o 

mundo insiste a toda hora no cada um por si, somos 

mal pagos e trabalhamos demais, é preciso atenção 

para sentir se o que apresentamos de volta não é só 

uma nova contribuição de piora, a confirmação de 

preconceitos, um reforço aos privilégios de poucos. 

  

Na Roma antiga, governantes nomeavam delatores 

(do latim delatio, reportar, contar) para andar pelas 

ruas, ouvido atento ao que as pessoas diziam deles, 

e rebater a onda, lançando rumores que lhes fossem 

benéficos. Nero fez isso quando acusado do 

incêndio de Roma (64 a.C.). Impopular, foi acusado 

pelo episódio. Como só desmentir seria ineficaz, 

mandou espalhar que os culpados eram cristãos – a 

Geni da época, em quem todos jogavam pedras. 

  

Nero inaugurou o oportunismo do veículo, até hoje 

em uso. A vida brasileira tem mostrado que é 

preciso aprender a detectar os sinais desse tipo de 

oportunismo. Afinal, qualquer que seja a forma que 

usam para falar com a gente, ela aceitará tudo. 

  
(Luiz Costa Pereira Júnior. Língua Portuguesa. São Paulo: Segmento, 

julho/2013.) 
  

A palavra em destaque pode ser substituída sem 

prejuízo de sentido pela expressão indicada em 

 a) “Como só desmentir seria ineficaz,...” – sem 

eficácia 

 b) “... do zelo pela convivência,...” – vivência 

harmoniosa 

 c) “... confirmar a preconcepção irrefletida,...” – 

várias vezes refletida 

 d) “Papel não tem superego, não faz 

autocrítica,...” – crítica confiável 

  
Questão 26: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Semântica  

Texto para responder à questão. 

  

A questão síria 
  

Às 3 da madrugada de 21 de agosto, um ataque 

químico dizimou centenas no subúrbio de 

Damasco. Estimam‐ se 1,4 mil mortos na capital 

síria, cerca de 400 deles crianças. As imagens e 

testemunhos das vítimas rapidamente 

espalharam‐ se pela rede e chocaram o mundo. Não 

se comprovou a autoria do que aconteceu naquela 

noite nos povoados sob controle de rebeldes sírios, 

mas atestou‐ se o uso de gás sarin (substância 

usada pelos nazistas) que afeta o sistema nervoso e 

pode matar milhares em pouco tempo. O episódio 

foi aparentemente encerrado com uma saída 

diplomática, em que o ditador Bashar al‐ Assad, 

acusado pelos Estados Unidos de ter atacado seu 

próprio povo, comprometeu‐ se a entregar as armas 

químicas em seu poder. 

  
(Lívia Perozim. Carta na escola. Edição 80. Outubro/2013. Adaptado.) 
 

O uso do termo “aparentemente” em “O episódio 

foi aparentemente encerrado com uma saída 

diplomática,...” indica 

 a) o encerramento definitivo do episódio citado. 

 b) uma aproximação diplomática entre os países 

citados no texto. 

 c) a possibilidade de haver dúvidas referentes ao 

encerramento do episódio citado. 

 d) uma surpresa para a sociedade internacional da 

solução apresentada para tal episódio. 

  
Questão 27: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM 

TO/2013  

Assunto: Semântica  

Texto I. 

 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada 

que aquela moça que está doente naquela casa 

cinzenta quando lesse minha história no jornal 

risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse – 



“ai meu Deus, que história mais engraçada!”. E 

então a contasse para a cozinheira e telefonasse 

para duas ou três amigas para contar a história; e 

todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem 

alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que 

minha história fosse como um raio de sol, 

irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida 

de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma 

ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois 

repetisse para si própria – “mas essa história é 

mesmo muito engraçada!”. 

 

Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, 

o marido bastante aborrecido com a mulher, a 

mulher bastante irritada com o marido, que esse 

casal também fosse atingido pela minha história. O 

marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a 

irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de 

sua má vontade, tomasse conhecimento da história, 

ela também risse muito, e ficassem os dois rindo 

sem poder olhar um para o outro sem rir mais; e 

que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse 

do alegre tempo de namoro, e reencontrassem os 

dois a alegria perdida de estarem juntos. 

 
(Braga, Rubem in. As cem melhores crônicas brasileiras / Joaquim  

Ferreira dos Santos, organização e introdução. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. 
Fragmento.) 
  

As formas verbais utilizadas, predominantemente, 

no texto, indicam tempo e modo verbais que 

exprimem 

 a) surpresa. 

 b) advertência. 

 c) fatos hipotéticos. 

 d) polidez ou timidez. 

  
Questão 28: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM 

TO/2013  

Assunto: Semântica  

Texto III. 

 

Fotos roubadas: a vítima abre as portas para o 

ladrão  
  

Não é difícil para um hacker, com o conhecimento 

técnico certo, invadir um computador pessoal e 

colher dali fotos e informações que possa usar para 

denegrir a imagem da vítima na Internet ou 

chantageá-la. Mas para alcançar seu objetivo, o 

criminoso depende da ajuda do usuário: o clique em 

um link desconhecido, enviado na maioria das 

vezes por e-mail. “O criminoso encontra uma forma 

de entrar, mas precisa de um ambiente favorável. E 

isso acontece quando você clica em um link que 

não é seguro ou mantém uma senha fraca para 

acesso ao e-mail, por exemplo”, explica, ao site de 

VEJA, o especialista em crimes virtuais, 

Wanderson Castilho. 

 

Assim, o cracker ganha passagem liberada para as 

informações fornecidas pelo usuário, que se torna o 

“causador de sua falta de privacidade”, define 

Castilho. “De repente, ele nem chegou a entrar no 

computador, mas teve o caminho facilitado pelo e-

mail, por onde foram enviadas senhas e outros 

dados sigilosos”, exemplifica o especialista, que é 

autor do livro Manual do Detetive Virtual. “É muito 

pequena a probabilidade de um hacker invadir seu 

sistema aleatoriamente. É bem maior a chance de 

você contribuir para isso, instalando um programa 

malicioso, que autoriza a entrada do criminoso, 

deixando sua máquina aberta em algum lugar 

público.” 

 
(Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia 

/vida-digital/fotosroubadas- a-vitima-abre-as-portas-para-o-ladrao) 
  

No trecho “Mas para alcançar seu objetivo, [...]” a 

palavra em destaque introduz uma ideia de 

 a) modo. 

 b) oposição. 

 c) finalidade. 

 d) explicação. 

  
Questão 29: CONSULPLAN - Adv 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Denotação e Conotação  

Texto 
 

Proteção, sim; violação de privacidade, não. Esse é 

o desejo dos consumidores brasileiros que navegam 

na Internet. E esse é o mote – mais que o mote, o 

alerta – que orienta a campanha lançada pelo 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

na última terça-feira, contra o Projeto de Lei 84/99, 

que trata de crimes cibernéticos. 

 

A campanha “Consumidores contra o PL Azeredo” 

pretende chamar a atenção da sociedade para a 

ameaça que o PL 84 representa ao direito à 

privacidade e liberdade na rede, aos direitos dos 

consumidores no acesso aos produtos e serviços e 

no direito fundamental de acesso à cultura, à 

informação e à comunicação. 

 

No Congresso desde 1999, o PL 84/99 segue na 

Câmara dos Deputados nos termos do texto 

substitutivo proposto pelo deputado Eduardo 

Azeredo (PSDB-MG). O PL Azeredo tramita em 

caráter de urgência na Casa e está prestes a ser 

votado no início de agosto, quando termina o 



recesso parlamentar. Se aprovado, desviando-se de 

sua pretensa função de combater os crimes na 

Internet, o projeto vai instaurar um cenário de 

vigilância e monitoramento na rede, restringindo 

sensivelmente os direitos e liberdades e 

criminalizando condutas que são cotidianas dos 

cidadãos no mundo virtual. 

 

Para os consumidores, a aprovação do projeto traz 

consequências drásticas, especialmente se 

considerarmos que a Internet é inteiramente 

permeada por relações de consumo. Desde a 

conexão até o acesso a conteúdos em sites, produtos 

e serviços via comércio eletrônico, passando pela 

utilização de e-mails, plataformas colaborativas e 

redes sociais, em menor ou maior grau, tudo é 

relação de consumo e deve ser entendido na lógica 

da defesa dos direitos consagrados pelo Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). 

 

Há 20 anos, esse mesmo CDC tenta fazer valer um 

de seus princípios básicos: a boa-fé. Pressupõe-se 

que todos são legítimos titulares de direitos e 

praticam seus atos cotidianos com base na 

legalidade, na confiança e no respeito. Por óbvio, 

essa premissa é válida também para a Internet. O 

que o PL Azeredo faz, no entanto, é inverter essa 

lógica. No lugar da presunção da boa-fé, instaura-se 

a constante suspeita. No lugar do respeito à 

privacidade dos dados e informações dos usuários, 

o projeto determina a sua vigilância constante, 

como se a qualquer momento fossem praticar um 

crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. 

Para o PL Azeredo, como norma penal que é, na 

Internet todos passam a ser suspeitos até que se 

prove o contrário. 

 
(Guilherme Varella, Carta Capital. 28/07/11) 
  

Algumas palavras ou expressões assumem sentido 

conotativo de acordo com o contexto no qual estão 

inseridas. Isso ocorre em 

 a) “... que navegam na Internet.” 

 b) “... que trata de crimes cibernéticos.” 

 c) “... traz consequências drásticas,...” 

 d) “O PL Azeredo tramita em caráter de 

urgência...” 

 e) “... criminalizando condutas que são 

cotidianas...” 

  
Questão 30: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Denotação e Conotação  

Texto I 
 

A maldição da norma culta 

 

Impossível calcular o estrago que o termo “norma 

culta” vem causando nos meios educacionais e, em 

geral, na cultura brasileira. Enquanto ele não for 

definitivamente jogado no lixo e incinerado, vai ser 

difícil examinar as relações entre linguagem e 

sociedade sob uma ótica serena e bem 

fundamentada. Por quanto tempo ainda teremos de 

viver sob a maldição da norma culta? 

 

Embora alguns linguistas usem esse termo com 

outros sentidos, a retumbante maioria das pessoas 

se refere à norma culta como um modelo idealizado 

de língua “certa”, “bonita” e “elegante”, que elas 

mesmas não sabem dizer onde, quando nem por 

quem foi estabelecido, mas que, apesar disso, 

merece toda a reverência do mundo, como se fosse 

uma doutrina sagrada, ditada pelo próprio Deus a 

seus profetas. Numa época em que se questiona 

tudo, em que se protesta contra toda forma de 

discriminação, contra qualquer prescrição no que 

diz respeito às relações sexuais, às crenças 

religiosas, aos modos de se vestir, de viver, de 

comer, de criar os filhos etc., em que a palavra 

diversidade impera, assim como a exigência de que 

ela seja respeitada e valorizada, é espantoso que só 

o uso da língua permaneça sujeito a uma regulação 

restritiva e tacanha. O dogma da infalibilidade 

papal virou piada, mas quase ninguém zomba dos 

dogmas gramaticais (mais velhos que a religião 

cristã). Por que os rótulos de “certo” e “errado” são 

abandonados, e até ridicularizados, em outras 

esferas da vida social, mas permanecem vivos e 

ativos quando o assunto é língua? Por que ninguém 

se dá conta de que a nebulosa norma culta é um 

produto humano e, portanto, imperfeito, falho e 

suscetível de contestação e reformulação? 

 

Impera na cultura ocidental uma concepção de 

língua tosca e burra, fixada trezentos anos antes de 

Cristo. Impregnados dos preconceitos da época, os 

primeiros gramáticos repudiaram todo e qualquer 

uso de língua que não fosse, primeiro, escrito (a 

fala, para eles, era um caos completo) e, não 

bastasse, escrito por meia dúzia de “grandes 

autores”, todos mortos. Essa doença torpe se 

propagou nos últimos dois milênios e meio, a ponto 

de se tornar invisível para quase todo mundo. É 

com base nesse critério estúpido – a língua escrita 

dos “clássicos” – que se fixou, nas diversas nações, 

o modelo de “língua certa” que, no Brasil, atende 

pelo nome infeliz de norma culta. No caso 

brasileiro, a coisa é ainda mais cruel porque, fruto 

de processo colonial, nosso padrão idiomático se 

inspira numa língua escrita do outro lado do 



Atlântico, em outro hemisfério, em meados do 

século XIX. Por isso, não podemos começar frase 

com pronome oblíquo, nem usar “ele” como objeto 

direto (“eu vi ele”), nem dizer “prefiro mais X do 

que Y”, nem “o filme que eu gosto”, embora tudo 

isso constitua a gramática de uma língua autônoma, 

o português brasileiro, com mais de 500 anos de 

idade e 200 milhões de falantes (a terceira mais 

falada no Ocidente)! Até quando, meu pai Oxóssi? 

 
(Marcos Bagno, agosto de 2008 – http://www.portuguesepoesia. 

com/?page=cronica&id=107 – com adaptações) 
  

Assinale a alternativa em que há uma palavra que, 

no texto, foi utilizada fora de seu sentido usual. 

 a) “Essa doença torpe se propagou nos últimos dois 

milênios e meio...” (3º§) 

 b) “... os primeiros gramáticos repudiaram todo e 

qualquer uso de língua que não fosse, primeiro, 

escrito...” (3º§) 

 c) “Por isso, não podemos começar frase com 

pronome oblíquo, nem usar ‘ele’ como objeto 

direto...” (3º§) 

 d) “Embora alguns linguistas usem esse termo com 

outros sentidos...” (2º§) 

 e) “Numa época em que se questiona tudo, em que 

se protesta contra toda forma de discriminação...” 

(2º§) 

  
Questão 31: CONSULPLAN - Biblio 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Denotação e Conotação  

Texto 
 

As lições do capitão 
 

Normalmente, um naufrágio de grandes proporções 

mobiliza a atenção do público em função das 

mortes que provoca e dos mistérios que cercam o 

ocorrido. Com o naufrágio do navio italiano Costa 

Concórdia foi diferente: mesmo tendo causado um 

número pequeno de vítimas fatais, o acidente não 

sai do noticiário. O motivo é a incrível performance 

do capitão Schettino, que abandonou o navio antes 

dos passageiros e dos tripulantes, para a 

estupefação geral. 

 

Não deixa de ser uma boa notícia: por remeter a 

questões relacionadas à honra, bravura, 

solidariedade e outras qualidades escassas, tal 

interesse pode ser interpretado como um impulso 

moral coletivo, coisa alentadora nestes tempos 

marcados, simultaneamente, por uma grande 

interconectividade e por um individualismo 

exacerbado. E no qual os discursos de uma ética 

global, financeira, ambiental ou política perdem-se 

na retórica e na queda de braço entre a sociedade 

civil, o Estado e as corporações: ninguém quer 

largar o osso, mas, na hora do naufrágio, todo 

mundo quer pular primeiro. 

 

Uma coisa é pedir arrego na iminência de um 

ataque pirata no século XVI. O barbudo capitão 

agarra-se a um barril, e, caso sobreviva, abriga-se 

numa ilhota caribenha, onde terá tempo e paz para 

repensar seus atos ou, simplesmente, dar graças aos 

céus, no gozo da condição de covarde consumado. 

Outra coisa é pular do navio a poucas braçadas da 

costa, deixando centenas de semelhantes à própria 

sorte. 

 

O dever, imputado a um capitão, de ser o último a 

deixar o navio, é velho, remonta às navegações da 

antiguidade clássica, mas é até hoje usado, não 

apenas nas leis de navegação, mas como metáfora 

na análise de atitudes várias nas relações sociais. 

No âmbito das empresas, por exemplo: o gerente 

recém-empossado que, diante da crise de seu 

departamento, ou de sua própria inépcia, deixa seus 

comandados na mão e corre para a primeira oferta 

de emprego, é hoje figurinha fácil, sobretudo nos 

meios de experimentação tecnológica. Faz-nos 

pensar, também, no quanto o ensimesmamento 

psicológico, em paradoxal anteposição à eclosão 

geométrica de redes sociais, se torna a regra de 

ouro numa era que se quer avançada e inventiva. 

 
(Arnaldo Bloch. Jornal O Globo, 21.01.12 / adaptado) 
  

Na expressão “largar o osso” utilizada no texto, 

observa-se o uso da conotação. Assinale a 

alternativa em que esse recurso também é utilizado. 

 a) O sol brilhou no céu durante o dia. 

 b) O navio afundou perto da costa. 

 c) O rei tinha um coração de pedra. 

 d) Ninguém quer perder seus direitos. 

 e) Ossos de dinossauros foram encontrados no 

local. 

  
Questão 32: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Denotação e Conotação  

TEXTO II: 
  

 

  
(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o Horrível. Porto Alegre: L&PM, 2007. 

v. 4, pág. 91) 
  

O humor da tira baseia-se no fato de que 

 a) Eddie sortudo não dá atenção ao que Hagar lhe 

diz. 



 b) Eddie sortudo usa a palavra “pão” em seu 

sentido próprio. 

 c) Hagar, 2º personagem, fala ironicamente no 1º 

quadrinho. 

 d) no 2º quadrinho apenas Eddie sortudo expressa 

suas ideias. 

 e) no 2º quadrinho não há compreensão do que diz 

Eddie sortudo. 

  
Questão 33: CONSULPLAN - Adv 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto 
 

Proteção, sim; violação de privacidade, não. Esse é 

o desejo dos consumidores brasileiros que navegam 

na Internet. E esse é o mote – mais que o mote, o 

alerta – que orienta a campanha lançada pelo 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

na última terça-feira, contra o Projeto de Lei 84/99, 

que trata de crimes cibernéticos. 

 

A campanha “Consumidores contra o PL Azeredo” 

pretende chamar a atenção da sociedade para a 

ameaça que o PL 84 representa ao direito à 

privacidade e liberdade na rede, aos direitos dos 

consumidores no acesso aos produtos e serviços e 

no direito fundamental de acesso à cultura, à 

informação e à comunicação. 

 

No Congresso desde 1999, o PL 84/99 segue na 

Câmara dos Deputados nos termos do texto 

substitutivo proposto pelo deputado Eduardo 

Azeredo (PSDB-MG). O PL Azeredo tramita em 

caráter de urgência na Casa e está prestes a ser 

votado no início de agosto, quando termina o 

recesso parlamentar. Se aprovado, desviando-se de 

sua pretensa função de combater os crimes na 

Internet, o projeto vai instaurar um cenário de 

vigilância e monitoramento na rede, restringindo 

sensivelmente os direitos e liberdades e 

criminalizando condutas que são cotidianas dos 

cidadãos no mundo virtual. 

 

Para os consumidores, a aprovação do projeto traz 

consequências drásticas, especialmente se 

considerarmos que a Internet é inteiramente 

permeada por relações de consumo. Desde a 

conexão até o acesso a conteúdos em sites, produtos 

e serviços via comércio eletrônico, passando pela 

utilização de e-mails, plataformas colaborativas e 

redes sociais, em menor ou maior grau, tudo é 

relação de consumo e deve ser entendido na lógica 

da defesa dos direitos consagrados pelo Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). 

 

Há 20 anos, esse mesmo CDC tenta fazer valer um 

de seus princípios básicos: a boa-fé. Pressupõe-se 

que todos são legítimos titulares de direitos e 

praticam seus atos cotidianos com base na 

legalidade, na confiança e no respeito. Por óbvio, 

essa premissa é válida também para a Internet. O 

que o PL Azeredo faz, no entanto, é inverter essa 

lógica. No lugar da presunção da boa-fé, instaura-se 

a constante suspeita. No lugar do respeito à 

privacidade dos dados e informações dos usuários, 

o projeto determina a sua vigilância constante, 

como se a qualquer momento fossem praticar um 

crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. 

Para o PL Azeredo, como norma penal que é, na 

Internet todos passam a ser suspeitos até que se 

prove o contrário. 

 
(Guilherme Varella, Carta Capital. 28/07/11) 
  

De acordo com o contexto, a palavra “mote” 

significa 

 a) alerta. 

 b) conceito. 

 c) campanha. 

 d) motivo. 

 e) mostra. 

  
Questão 34: CONSULPLAN - Aux FOP 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto 
 

É preciso aperfeiçoar a Lei Seca 
 

Embora não tenha sido capaz de atender às 

generosas expectativas anunciadas no momento em 

que foi aprovada pelo Congresso, os números 

oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir 

o desperdício de vidas humanas. Contando 

indenizações por morte pagas às famílias de vítimas 

de acidentes fatais, um levantamento do 

Departamento Nacional de Trânsito mostra que, em 

2007, quando a legislação ainda não entrara em 

vigor, morria uma pessoa a cada 742 veículos. Em 

2009, o último ano para o qual todos os dados estão 

disponíveis e o segundo da Lei Seca, morria uma 

pessoa para cada 1.119 veículos. 

 

Embora esses resultados não possam ser 

considerados civilizados, é bom advertir que eles 

podem piorar. A Lei Seca já nasceu com uma 

ambiguidade. Com base no princípio constitucional 

de que ninguém é obrigado a produzir provas 

contra si mesmo, nenhum motorista pode ser 

forçado a fazer o teste do bafômetro nem submeter-



se contra a vontade a um exame de sangue para 

comprovar o nível de álcool no organismo. 

 

Em hora oportuna, o governo federal e os 

parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 

Seca. É uma preocupação correta. 

  
(Época, 9 de abril de 2012) 
  

A palavra “desperdício”, no texto, significa 

 a) estrago. 

 b) insensatez. 

 c) desordem. 

 d) produtividade. 

 e) extravagante. 

  
Questão 35: CONSULPLAN - Aux FOP 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto 
 

É preciso aperfeiçoar a Lei Seca 
 

Embora não tenha sido capaz de atender às 

generosas expectativas anunciadas no momento em 

que foi aprovada pelo Congresso, os números 

oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir 

o desperdício de vidas humanas. Contando 

indenizações por morte pagas às famílias de vítimas 

de acidentes fatais, um levantamento do 

Departamento Nacional de Trânsito mostra que, em 

2007, quando a legislação ainda não entrara em 

vigor, morria uma pessoa a cada 742 veículos. Em 

2009, o último ano para o qual todos os dados estão 

disponíveis e o segundo da Lei Seca, morria uma 

pessoa para cada 1.119 veículos. 

 

Embora esses resultados não possam ser 

considerados civilizados, é bom advertir que eles 

podem piorar. A Lei Seca já nasceu com uma 

ambiguidade. Com base no princípio constitucional 

de que ninguém é obrigado a produzir provas 

contra si mesmo, nenhum motorista pode ser 

forçado a fazer o teste do bafômetro nem submeter-

se contra a vontade a um exame de sangue para 

comprovar o nível de álcool no organismo. 

 

Em hora oportuna, o governo federal e os 

parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 

Seca. É uma preocupação correta. 

  
(Época, 9 de abril de 2012) 
  

“Em hora oportuna, o governo federal e os 

parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 

Seca.” A palavra destacada pode ser substituída sem 

alteração de sentido por 

 a) aperfeiçoam. 

 b) desperdiçam. 

 c) excedem. 

 d) discutem. 

 e) delineiam. 

  
Questão 36: CONSULPLAN - Biblio 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto 
 

As lições do capitão 
 

Normalmente, um naufrágio de grandes proporções 

mobiliza a atenção do público em função das 

mortes que provoca e dos mistérios que cercam o 

ocorrido. Com o naufrágio do navio italiano Costa 

Concórdia foi diferente: mesmo tendo causado um 

número pequeno de vítimas fatais, o acidente não 

sai do noticiário. O motivo é a incrível performance 

do capitão Schettino, que abandonou o navio antes 

dos passageiros e dos tripulantes, para a 

estupefação geral. 

 

Não deixa de ser uma boa notícia: por remeter a 

questões relacionadas à honra, bravura, 

solidariedade e outras qualidades escassas, tal 

interesse pode ser interpretado como um impulso 

moral coletivo, coisa alentadora nestes tempos 

marcados, simultaneamente, por uma grande 

interconectividade e por um individualismo 

exacerbado. E no qual os discursos de uma ética 

global, financeira, ambiental ou política perdem-se 

na retórica e na queda de braço entre a sociedade 

civil, o Estado e as corporações: ninguém quer 

largar o osso, mas, na hora do naufrágio, todo 

mundo quer pular primeiro. 

 

Uma coisa é pedir arrego na iminência de um 

ataque pirata no século XVI. O barbudo capitão 

agarra-se a um barril, e, caso sobreviva, abriga-se 

numa ilhota caribenha, onde terá tempo e paz para 

repensar seus atos ou, simplesmente, dar graças aos 

céus, no gozo da condição de covarde consumado. 

Outra coisa é pular do navio a poucas braçadas da 

costa, deixando centenas de semelhantes à própria 

sorte. 

 

O dever, imputado a um capitão, de ser o último a 

deixar o navio, é velho, remonta às navegações da 

antiguidade clássica, mas é até hoje usado, não 

apenas nas leis de navegação, mas como metáfora 

na análise de atitudes várias nas relações sociais. 

No âmbito das empresas, por exemplo: o gerente 



recém-empossado que, diante da crise de seu 

departamento, ou de sua própria inépcia, deixa seus 

comandados na mão e corre para a primeira oferta 

de emprego, é hoje figurinha fácil, sobretudo nos 

meios de experimentação tecnológica. Faz-nos 

pensar, também, no quanto o ensimesmamento 

psicológico, em paradoxal anteposição à eclosão 

geométrica de redes sociais, se torna a regra de 

ouro numa era que se quer avançada e inventiva. 

 
(Arnaldo Bloch. Jornal O Globo, 21.01.12 / adaptado) 
  

No trecho “... pode ser interpretado como impulso 

moral coletivo, coisa alentadora nestes tempos...”, a 

palavra sublinhada pode ser substituída, sem perda 

semântica, por 

 a) impossível. 

 b) impensável. 

 c) confortante. 

 d) lastimosa. 

 e) ameaçadora. 

  
Questão 37: CONSULPLAN - Aux Sec 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Onze minutos 
 

Durante toda a minha vida, entendi o amor como 

uma espécie de escravidão consentida. É mentira: a 

liberdade só existe quando ele está presente. Quem 

se entrega totalmente, quem se sente livre, ama o 

máximo. 

 

E quem ama o máximo, sente-se livre. 

 

Por causa disso, apesar de tudo que posso viver, 

fazer, descobrir, nada tem sentido. Espero que este 

tempo passe rápido, para que eu possa voltar à 

busca de mim mesma – encontrando um homem 

que me entenda, que não me faça sofrer. 

 

Mas que bobagem é essa que estou dizendo? No 

amor, ninguém pode machucar ninguém; cada um 

de nós é responsável por aquilo que sente, e não 

podemos culpar o outro por isso. 

 

Já me senti ferida quando perdi os homens pelos 

quais me apaixonei. Hoje estou convencida de que 

ninguém perde ninguém, porque ninguém possui 

ninguém. 

 

Essa é a verdadeira experiência da liberdade: ter a 

coisa mais importante do mundo, sem possuí-la. 

 
(Fragmento do livro de Paulo Coelho) 
  

“Já me senti ferida quando perdi os homens pelos 

quais me apaixonei.” A palavra destacada apresenta 

como significado correto: 

 a) Conturbada. 

 b) Inquieta. 

 c) Ofendida. 

 d) Aliviada. 

 e) Deslumbrada. 

  
Questão 38: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

TEXTO I: 

 

POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008-

2009: mais de 90% da população 

comem poucas frutas, legumes e verduras 
 

O consumo alimentar da população brasileira 

combina a tradicional dieta à base de arroz e feijão 

com alimentos com poucos nutrientes e muitas 

calorias. A ingestão diária de frutas, legumes e 

verduras está abaixo dos níveis recomendados pelo 

Ministério da Saúde (400g) para mais de 90% da 

população. Já as bebidas com adição de açúcar 

(sucos, refrescos e refrigerantes) têm consumo 

elevado, especialmente entre os adolescentes, que 

ingerem o dobro da quantidade registrada para 

adultos e idosos, além de apresentarem alta 

frequência de consumo de biscoitos, linguiças, 

salsichas, mortadelas, sanduíches e salgados e uma 

menor ingestão de feijão, saladas e verduras. 

 

A ingestão de alguns componentes de uma dieta 

saudável, como arroz, feijão, peixe fresco e farinha 

de mandioca, diminui à medida que aumenta o 

rendimento familiar per capita. Já o consumo de 

pizzas, salgados fritos, doces e refrigerantes se 

eleva. A ingestão de frutas, verduras e laticínios 

diet/light também aumenta com a renda. 

 

Na área rural, as médias de consumo individual 

diário foram maiores para arroz, feijão, peixe 

fresco, batata-doce, farinha de mandioca e manga, 

entre outros. Já na área urbana, destacaram-se 

refrigerantes, pães, cervejas, pizzas e biscoitos 

recheados. 

 

O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão 

calórica total e foi maior nas áreas urbanas, na 

região Sudeste, entre os homens e para indivíduos 

na faixa de renda familiar per capita mais elevada. 

 

Entre as prevalências de inadequação de consumo 



(percentuais de pessoas que ingerem determinado 

nutriente em níveis abaixo das necessidades diárias 

ou acima do limite recomendado) destacam-se o 

excesso de gorduras saturadas e açúcar (82% e 61% 

da população, respectivamente) e escassez de fibras 

(68% da população). 

 
(http://www.ibge.gov.br / com adaptações) 
  

Assinale a alternativa que apresenta o antônimo da 

palavra em destaque no trecho do texto “... abaixo 

dos níveis recomendados pelo Ministério da 

Saúde...”. 

 a) Advertidos. 

 b) Preconizados. 

 c) Desaconselhados. 

 d) Suportados. 

 e) Compartilhados. 

  
Questão 39: CONSULPLAN - Fisc 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Obras/2013  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto 
 

Ceará, o berço do Pacto 
 

Programa que inspirou o pacto nacional nasceu em 

Sobral e é criticado por ter material didático 

padronizado e estar baseado em avaliações. 

 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é 

uma colcha de retalhos que articula diversas 

experiências de alfabetização no Brasil aliadas à 

formação de professores, a exemplo do Pró-

Letramento. Mas a principal inspiração e modelo 

essencial para o Pnaic é um programa do governo 

do Ceará. O programa que nasceu em Sobral foi 

introduzido em 2004 para a erradicação do 

analfabetismo no município e batizado de Programa 

pela Alfabetização na Idade Certa (Paic). 

 

Reflexo no Ideb 
 

O Paic surgiu da constatação de que apenas 15% 

dos alunos do 2º ano do ensino fundamental do 

Ceará liam e compreendiam um pequeno texto, e 

somente 42% conseguiram produzir um pequeno 

texto (nenhum foi considerado ortográfico). 

 

Com o auxílio da Undime e da Unicef, o Paic 

conseguiu capilaridade nos municípios, e se 

concentrou em cinco eixos: gestão da educação 

municipal, avaliação externa, alfabetização, 

educação infantil, literatura infantil e formação do 

leitor. Desde então, o Ideb do estado para o 4º e 5º 

ano pulou de 3,2, em 2005, para 4,9 em 2011 (o 

esperado era 4,0). Se em 2007 apenas 15 

municípios, de um universo de 184, tinham nível 

considerado desejável de alfabetização (um deles 

era Sobral), em 2011 praticamente todos os 

municípios alcançaram o mesmo patamar (com a 

exceção de cinco, que ficaram no nível “suficiente”, 

segundo mais alto). 

  

Para Idevaldo Bodião, ex-professor da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal do Ceará, ex-

secretário de Educação e Assistência Social de 

Fortaleza e membro do Comitê Ceará da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, os rápidos 

resultados da iniciativa foram o principal atrativo 

da atenção do MEC. “Com a troca de ministros, era 

preciso encontrar um programa rápido e urgente 

que desse resultados imediatos. E não é fácil 

propor, gestar e criar um programa para aplicá-lo 

nacionalmente e que tenha resultados em um ano 

ou dois no máximo. Então, a saída foi encontrar 

algo que já existia, e que pudesse ter visibilidade e 

capilaridade”, analisa. 

  

Diferenças no material 
  

A principal diferença entre o Paic e o Pnaic está no 

modelo de material adotado nas formações de 

orientadores de estudo. Enquanto o Pacto reuniu 

pesquisadores do Brasil inteiro para elaborar um 

material aberto e que respeitasse contextos locais e 

desse liberdade para o professor alfabetizador 

embasar sua própria prática pedagógica, o Paic 

criou um material único para o estado que, apesar 

de sua boa qualidade, segundo Bodião, tolheu a 

autonomia do professor. 

  

Nesse sentido, a formação seria mais um 

treinamento para aplicar as apostilas do que 

fundamentos para o educador refletir e elaborar 

suas próprias práticas. “Minha preocupação é que 

se amanhã tirarmos o material desse professor, 

como ele dará aula? Ele fica absolutamente órfão.” 

E uma dependência como essa do material exigiria 

uma formação continuada permanente, o que não 

acontece. Dessa forma, a iniciativa estaria fadada a 

ser extinta tão logo não houvesse mais o material, 

deixando os educadores reféns de uma política que 

pode ser alterada com uma mudança de governo. 

 

Maria do Rosário Longo Mordatti, professora 

titular da Unesp-Marília e presidente da Associação 

Brasileira de Alfabetização faz ressalvas a materiais 

prontos. “Todos os materiais previamente 

elaborados têm em princípio um problema: sua 

possibilidade de utilização é bem genérica e ampla 



para todas as situações”, afirma. “O que ocorre na 

sala de aula e faz o aluno aprender é a relação que 

se estabelece entre professor e aluno.” 

 

Segundo Maria do Socorro Nunes Macedo, 

professora da Universidade Federal de São João 

Del Rei (UFSJ) e coordenadora do GT de 

Alfabetização, Leitura e Escrita da Anped, o Pnaic 

busca driblar justamente essa questão do material 

da experiência do Ceará, em vez de elaborar um 

conteúdo único, instrumentalizando o professor 

para fazer um trabalho a partir do contexto em que 

está inserido. 

 

Leitura do mundo 
 

Outra preocupação expressada por Bodião em 

relação ao Paic é com a valorização quase que 

absoluta de conteúdos de língua portuguesa, 

deixando de lado a leitura do mundo citada por 

Paulo Freire (“A leitura do mundo precede a leitura 

da palavra”, dizia o educador). Para Bodião, o 

processo de alfabetização deveria auxiliar os alunos 

a entenderem o mundo a partir da palavra escrita, e 

não simplesmente a aplicarem conteúdos 

disciplinares. 

  

A avaliação é um dos alicerces do Paic, e o seu 

modelo inspirou o Pacto Nacional. Isso leva ao 

questionamento, segundo Bodião, sobre o que a 

avaliação realmente avalia. “Ela avalia se o 

professor está cumprindo as diretrizes na 

formatação do Paic. Então qualquer outro professor 

que tenha um processo de alfabetização diferente 

não vai bem na avaliação, e isso não quer dizer que 

ele ensina errado, mas que ele não ensina como no 

material do Paic”, argumenta. 

  

Os resultados rápidos permitidos pela avaliação são 

o maior atrativo de programas como o Paic e o 

Pnaic. O modelo adotado pelas iniciativas, diz 

Bodião, é capaz de mudar mapas de alfabetização 

no curto prazo, em cerca de dois anos. Isso seria 

ideal, se houvesse um legado deixado pelas 

experiências. O especialista teme, dessa forma, que 

em dez anos nada reste desses programas. “Parece 

que só sobrevivem enquanto existe o treinamento 

para a aplicação do material que está pronto. Não se 

investe na compreensão autônoma dos próprios 

professores. E isso é um complicador que não tem 

sido tratado.” 

  
(Carmen Guerreiro. Ceará, o berço do Pacto. Educação, São Paulo, Ano 

17, n. 193, p. 72-74. Maio/2013.) 
  

Assinale a alternativa em que o sinônimo da 

palavra sublinhada está corretamente indicado 

conforme o seu uso no texto. 

 a)  “... tolheu a autonomia do professor.” – 

promoveu 

 b)  “... o Pnaic busca driblar justamente essa 

questão...” – ajudar 

 c)  “E isso é um complicador que não tem sido 

tratado.” – auxiliador 

 d)  “... introduzido em 2004 para a erradicação do 

analfabetismo...” – ampliação 

 e)  “... para o professor alfabetizador embasar sua 

própria prática...” – fundamentar 

  
Questão 40: CONSULPLAN - Moto 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto 
  

Quem lê muito pode tornar-se um bom leitor, não 

necessariamente um escritor competente. Caso 

contrário, bastaria a escola trabalhar uma lista de 

livros e cobrar as leituras em avaliações. 

  

Escrever bem depende fundamentalmente de uma 

leitura crítica do mundo, de um interesse real pelas 

coisas. Não me refiro a nada transcendental, mas a 

tudo o que permeia o cotidiano. 

  

É possível desenvolver essa postura no 

adolescente? Sim. Mas a escola tem apenas parte da 

responsabilidade nisso. Adolescentes que em sua 

vivência não elaboram suas próprias experiências 

terão menos chances de desenvolver-se na escola. 

 

Todo texto é fonte de informações, exemplo de 

possibilidade de trabalho com linguagem. Ler não 

adianta nada? Seria ingenuidade dizer que não. Mas 

de pouco adianta a leitura com a qual não 

dialogamos, sobre a qual nada pensamos. 

 

E de que adianta um curso de redação? Torna mais 

conscientes alguns processos de criação; exercita 

técnicas de elaboração de texto e pode despertar 

interesse pelo trabalho de criação. 

  
(Maria Tereza A. Campos, consultora de Educação.) 
  

Em “Seria ingenuidade dizer que não.”, o antônimo 

da palavra destacada é 

 a)  praticidade. 

 b)  inocência. 

 c)  esperteza. 

 d)  habilidade. 

 e)  infantilidade. 

  

  



Questão 41: CONSULPLAN - AJ 

TSE/TSE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Sinônimos e Antônimos  

Texto para a questão. 
 

A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu 

explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do 

mal(b) como potência(b) do desejo e da ação 

humanas. 

  

Ora, a corrupção(a) é o mal do nosso tempo. 

Curiosamente, ela aparece como uma nova regra(a) 

de conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da 

governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito tempo 

transformou‐ se na sempre saqueável terra de 

ninguém. 

  

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a 

impossibilidade do seu combate por meios comuns, 

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio 

mundo estaria na prisão. A mesma polícia que 

combate o narcotráfico nas favelas das grandes 

cidades poderia ocupar o Congresso e outros 

espaços do governo onde a corrupção é a regra. 

 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do 

costume, é a da “moral(d)”, aquela mesma do 

malandro que age “na moral”, que é “cheio de 

moral”. Ela é muito mais forte do que a delicada 

reflexão ética(d) que envolveria a autonomia de 

cada sujeito agente. E que só surgiria pela educação 

política que buscasse um pensamento reflexivo. 

 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de 

forças do qual uma das mais importantes é a “força 

do sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, 

“como é possível que um policial pobre se negue a 

aceitar dinheiro para agir ilegalmente?” 

  

O simples fato de que essa pergunta seja colocada 

implica o pressuposto de que uma verdade ética tal 

como a honestidade foi transvalorada. Isso significa 

que foi também desvalorizada. 

 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas 

exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na 

contramão do dever, é porque no sistema da 

corrupção o valor da honestidade, que garantiria ao 

sujeito a sua autonomia, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

  

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei 

como que age contra a moral caracterizada pelo 

“fazer como a grande maioria”, levando em conta 

que no âmbito da corrupção se entende que o que a 

maioria quer é “dinheiro”. 

 

Verdade é que a ação em nome de um universal por 

si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela 

que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da 

vantagem que define a regra, o sujeito honesto(c) se 

transfigura imediatamente em otário(c). 

 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐ se 

a ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório 

luxo de pobre, já que a questão da honestidade não 

se coloca para os ricos, para quem tal valor parece 

de antemão assegurado. 

  

Daí que jamais se louve nos noticiários a 

honestidade de alguém que não se enquadra no 

estereótipo do “pobre”. Honesto é sempre o pobre 

elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio 

desse gesto o pobre é colocado à prova pelo 

sistema. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, ou 

seja, teria todo o motivo para sê‐ lo. Mas teria 

também todo o perdão? 

 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de 

agir na direção de uma vantagem pessoal como que 

estaria perdoado por antecipação ao agir 

imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de 

Brecht seria sua jurisprudência mais básica: “O que 

é roubar um banco comparado a fundar um?” 

 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre 

dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e 

pobres. No vão que as separa vem à tona a 

incompreensibilidade diante do mistério da 

honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto 

de irrespondível problema metafísico. 

  

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como 

alguém se torna o que é quando a subjetividade, a 

individualidade e a biografia já não valem nada e 

sentimos apenas o miasma que exala da vala 

comum das celebridades da qual o cidadão pode se 

salvar apenas alcançando o posto de um herói 

exótico, máscara do otário da vez? 

 
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 
  

No texto, ocorre aproximação semântica entre 

termos que, em outro contexto, não guardariam 

entre si relação de sinonímia. Assinale a alternativa 

em que, no texto, os termos NÃO guardem relação 

semântica de igualdade ou contiguidade. 

 a)  corrupção – regra 



 b)  mal – potência 

 c)  honesto – otário 

 d)  moral – ética 

  
Questão 42: CONSULPLAN - Cod Cen 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Sentidos  

TEXTO II: 

  

Gente humilde 
 

Tem certos dias 

Em que eu penso em minha gente 

E sinto assim 

Todo o meu peito se apertar 

Porque parece 

Que acontece de repente 

Como um desejo de eu viver 

Sem me notar 

Igual a como 

Quando eu passo no subúrbio 

Eu muito bem 

Vindo de trem de algum lugar 

E aí me dá 

Uma inveja dessa gente 

Que vai em frente 

Sem nem ter com quem contar 

São casas simples 

Com cadeiras na calçada 

E na fachada 

Escrito em cima que é um lar 

Pela varanda 

Flores tristes e baldias 

Como a alegria 

Que não tem onde encostar... 

 
(Composição: Garoto, Chico Buarque e Vinícius de Moraes – Renato Russo 

Presente, março 2003) 
  

Considerar o trecho destacado para a questão 

  

“Tem certos dias / Em que eu penso em 

minha gente” 

 

O trecho tem preservado o sentido em: 

 a) Quando eu penso em minha gente. 

 b) Ainda hoje penso em minha gente. 

 c) Ainda que eu pense em minha gente. 

 d) É bom pensar em minha gente. 

 e) Passo os dias pensando em minha gente. 

  
Questão 43: CONSULPLAN - Aux FOP 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Sentidos  

Texto 
 

É preciso aperfeiçoar a Lei Seca 
 

Embora não tenha sido capaz de atender às 

generosas expectativas anunciadas no momento em 

que foi aprovada pelo Congresso, os números 

oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir 

o desperdício de vidas humanas. Contando 

indenizações por morte pagas às famílias de vítimas 

de acidentes fatais, um levantamento do 

Departamento Nacional de Trânsito mostra que, em 

2007, quando a legislação ainda não entrara em 

vigor, morria uma pessoa a cada 742 veículos. Em 

2009, o último ano para o qual todos os dados estão 

disponíveis e o segundo da Lei Seca, morria uma 

pessoa para cada 1.119 veículos. 

 

Embora esses resultados não possam ser 

considerados civilizados, é bom advertir que eles 

podem piorar. A Lei Seca já nasceu com uma 

ambiguidade. Com base no princípio constitucional 

de que ninguém é obrigado a produzir provas 

contra si mesmo, nenhum motorista pode ser 

forçado a fazer o teste do bafômetro nem submeter-

se contra a vontade a um exame de sangue para 

comprovar o nível de álcool no organismo. 

 

Em hora oportuna, o governo federal e os 

parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 

Seca. É uma preocupação correta. 

  
(Época, 9 de abril de 2012) 
  

“A Lei Seca já nasceu com uma ambiguidade”. Isso 

significa que 

 a) ela não tem o direito de interferir na liberdade 

do indivíduo. 

 b) é baseada em princípios constitucionais. 

 c) o número de mortes no trânsito tem diminuído. 

 d) a lei apresenta resultados civilizados. 

 e) a lei apresenta mais de um sentido, dúvida. 

  
Questão 44: CONSULPLAN - Ass Leg 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Sentidos  

Por que ficamos gordos 
 

É preciso considerar o significado da saciedade 

para nós e o uso que o mercado faz disso. 

 

Quem vai aos Estados Unidos depara 

necessariamente com a fat misery, obesidade 

mórbida – literalmente, miséria gorda. Passo de 

quem teme se desequilibrar, corpo precedido pela 

barriga, antebraços afastados das pernas e mãos 

como abanos, a vítima dessa forma de miséria cruza 

o tempo todo o seu caminho. Na rua, no 



restaurante, no elevador. Pode causar horror ou 

pena, por se tratar de um ser humano tão aberrante 

quanto frágil. 

 

Assim como a de lá, a população do Brasil fica 

cada dia mais gorda. Quase metade dos brasileiros 

está acima do peso. 

 

Ainda que os livros sobre dieta, ao menos os da 

categoria de autoajuda, frequentem a lista dos mais 

vendidos, não existe uma reflexão séria sobre o 

assunto, tampouco há uma política de saúde 

consequente que se oponha aos efeitos nefastos da 

indústria da alimentação. Uma reflexão séria não se 

limita ao estudo dos hábitos alimentares ou ao 

estabelecimento das relações entre o aumento do 

consumo de comida e a diminuição do seu preço, 

por exemplo. Uma reflexão séria considera o 

significado da saciedade para nós e o uso que o 

mercado faz disso. Não é preciso se saciar para 

estar nutrido. Pelo contrário. Os nutricionistas 

inclusive ensinam a sair da mesa com um pouco de 

fome. 

 

Quem se entrega à gula e cultiva a desmesura não 

come para viver. Na verdade, morre pela boca. 

Exatamente como o peixe, que morre por 

abocanhar a isca. Além da doença, a comida 

continuamente abocanhada – ou seja, ingerida em 

demasia e à revelia dos efeitos que acarreta – 

provoca o envelhecimento precoce. Quem quer 

viver tem de cuidar para não cair na esparrela da 

comida. Porque, como a bebida ou a droga, ela 

pode matar. 

 
(Revista Veja, Edição 2189, 03/11/2010, Betty Milan/Fragmento) 
  

No texto, a palavra “desmesura” significa: 

 a) Perversidade. 

 b) Informalidade. 

 c) Indeterminação. 

 d) Indelicadeza. 

 e) Gravidade. 

  
Questão 45: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Sentidos  

TEXTO I: 

 

POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008-

2009: mais de 90% da população 

comem poucas frutas, legumes e verduras 
 

O consumo alimentar da população brasileira 

combina a tradicional dieta à base de arroz e feijão 

com alimentos com poucos nutrientes e muitas 

calorias. A ingestão diária de frutas, legumes e 

verduras está abaixo dos níveis recomendados pelo 

Ministério da Saúde (400g) para mais de 90% da 

população. Já as bebidas com adição de açúcar 

(sucos, refrescos e refrigerantes) têm consumo 

elevado, especialmente entre os adolescentes, que 

ingerem o dobro da quantidade registrada para 

adultos e idosos, além de apresentarem alta 

frequência de consumo de biscoitos, linguiças, 

salsichas, mortadelas, sanduíches e salgados e uma 

menor ingestão de feijão, saladas e verduras. 

 

A ingestão de alguns componentes de uma dieta 

saudável, como arroz, feijão, peixe fresco e farinha 

de mandioca, diminui à medida que aumenta o 

rendimento familiar per capita. Já o consumo de 

pizzas, salgados fritos, doces e refrigerantes se 

eleva. A ingestão de frutas, verduras e laticínios 

diet/light também aumenta com a renda. 

 

Na área rural, as médias de consumo individual 

diário foram maiores para arroz, feijão, peixe 

fresco, batata-doce, farinha de mandioca e manga, 

entre outros. Já na área urbana, destacaram-se 

refrigerantes, pães, cervejas, pizzas e biscoitos 

recheados. 

 

O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão 

calórica total e foi maior nas áreas urbanas, na 

região Sudeste, entre os homens e para indivíduos 

na faixa de renda familiar per capita mais elevada. 

 

Entre as prevalências de inadequação de consumo 

(percentuais de pessoas que ingerem determinado 

nutriente em níveis abaixo das necessidades diárias 

ou acima do limite recomendado) destacam-se o 

excesso de gorduras saturadas e açúcar (82% e 61% 

da população, respectivamente) e escassez de fibras 

(68% da população). 

 
(http://www.ibge.gov.br / com adaptações) 
  

“... além de apresentarem alta frequência de 

consumo de biscoitos, linguiças, salsichas, 

mortadelas, sanduíches e salgados e uma menor 

ingestão de feijão, saladas e verduras.” No 

contexto, a expressão grifada indica 

 a) a independência econômica dos adolescentes. 

 b) o alto grau de conhecimento nutricional. 

 c) a oposição à expressão “o dobro da quantidade”. 

 d) a determinação do tempo de uma ação. 

 e) a confirmação da informação “níveis 

recomendados”. 

  
Questão 46: CONSULPLAN - Ag PM 



(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Sentidos  

TEXTO II: 
  

 

  
(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o Horrível. Porto Alegre: L&PM, 2007. 

v. 4, pág. 91) 
 

Na frase “o homem não vive só de pão”, as palavras 

“homem” e “pão” são entendidas pelo personagem 

Hagar da seguinte forma 

 a) Hagar, o horrível / almoço, refeição. 

 b) o gênero humano / alimento, materialismo. 

 c) Eddie sortudo / alimento assado, saudável. 

 d) um determinado homem / lanche nutricional. 

 e) um homem especial / fruto do trabalho. 

  
Questão 47: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Sentidos  

TEXTO III: 

  

IBGE divulga Indicadores de Sustentabilidade 

do Brasil 
 

Nesta quarta-feira, 1 de setembro, o IBGE divulgou 

os IDS – Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável referentes ao ano de 2010, que 

apontaram que, embora o país tenha evoluído nos 

principais aspectos socioambientais avaliados, 

ainda há um longo caminho para percorrer rumo ao 

desenvolvimento sustentável, sobretudo na 

preservação da biodiversidade. 

  
(Planeta Sustentável – 01/09/2010) 
 

TEXTO IV: 

 

São Paulo é encoberta por camada de poluição, que 

dificulta inclusive a visão. A qualidade do ar na 

cidade de São Paulo é a pior dos últimos oito anos. 

Segundo os dados da CETESB (Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental), 37 dias dos 

últimos sete meses atingiram níveis de poluição 

acima do padrão aceitável. – Thiago 

Bernardes/Folhapress. 

  
(07/08/2011 – 09h10, do UOL Notícis) 
  

A existência do problema da poluição tratado no 

texto IV é comprovada pela expressão do texto III 

“IBGE divulga Indicadores de Sustentabilidade do 

Brasil” 

 a) “IDS – Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável” 

 b) “aspectos socioambientais avaliados” 

 c) “há um longo caminho para percorrer” 

 d) “desenvolvimento sustentável” 

 e) “preservação da biodiversidade” 

  
Questão 48: CONSULPLAN - Tec Edif 

(Cascavel)/Pref Cascavel/2014  

Assunto: Sentidos  

O aluno depende demais do Google 
 

Para o historiador, o desafio é educar a nova 

geração a usar a “máquina” chamada livro. 

 

Ele é um rato de biblioteca. Robert Darnton ama os 

livros. Especialmente se forem antigos, com mais 

de 200 anos. Darnton é um dos maiores 

historiadores americanos. Por quatro décadas, 

explorou os meandros das grandes bibliotecas da 

Europa à caça de volumes perdidos de romances 

amorais do Antigo Regime ou da única cópia de um 

folhetim subversivo da França pré-revolucionária. 

Darnton, de 69 anos, se aposentou da Universidade 

Princeton em 2007 e assumiu a direção da 

Biblioteca da Universidade Harvard. Tomou a 

missão de digitalizar e tornar acessível 

gratuitamente pela Internet o conjunto da produção 

intelectual de Harvard. Defensor da nova 

tecnologia, Darnton detecta nos alunos a perda de 

intimidade com uma tecnologia mais antiga – o 

livro. 

 

ÉPOCA – O livro tem futuro? 

 

Robert Darnton – O livro é uma grande invenção. 

É agradável de manusear e ler. Não desaparecerá. 

Mas crianças e adolescentes têm hoje pouco contato 

com ele. Sua fonte de entretenimento é o 

computador. Os jovens são fascinados pelas 

pequenas doses de informação a que têm acesso 

pelos diferentes tipos de máquina e não 

desenvolvem o hábito das longas horas de leitura. 

Para eles, o livro é menos convidativo, confortável 

e familiar que para nós. Isso me preocupa. Creio 

que veremos surgir diversas formas de leitura e 

toda uma variedade de meios de comunicação. Os 

livros acadêmicos serão híbridos, publicados em 

parte na forma convencional, em parte online, com 

dados, links e material suplementar em áudio, vídeo 

e imagem. No caso dos livros de não ficção, que 

escrevo para o público leigo, acho ótimo poder 

exibir aspectos do passado graças à nova 

tecnologia. 

 

ÉPOCA – Seus alunos ainda leem livros? 

 

Robert Darnton – Meus alunos em Harvard são 



ávidos pela leitura. Mas não conhecem suas 

convenções, não sabem usar uma biblioteca, não 

sabem fazer pesquisas nem acompanhar as notas de 

rodapé. Eles dependem demais do Google. Ele é 

uma ferramenta fantástica, mas não é adequada 

para oferecer ao leitor o tipo de experiência, de 

degustação, que só o livro possibilita, como quando 

usamos o sumário para nos orientar ou folheamos 

capítulos aleatoriamente. O Google não permite 

isso. Haverá uma perda se dependermos demais 

desses mecanismos. Nesse sentido, sou pessimista. 

Devemos educar a nova geração a usar essa 

“máquina”, o livro, do modo como foi criada para 

ser usada. 

  
(Época, nº 537, São Paulo, 01/09/2008. Adaptado.) 
  

O 1º§ do texto é introduzido pela frase “Ele é um 

rato de biblioteca.”, cujo sentido possui um aspecto 

 a)  denotativo, apontando uma das principais 

características do entrevistado. 

 b)  conotativo, por ter a função de representar o 

valor da biblioteca para aquisição do conhecimento. 

 c)  denotativo, pois, por ter a função de introduzir o 

parágrafo, fornece informações sobre quem é o 

entrevistado. 

 d)  indicativo de sentido figurado, expressando a 

dificuldade do entrevistado em lidar com 

bibliotecas de modo geral. 

 e)  conotativo, pois “rato” sugere mais que o objeto 

designado, sendo tal sentido confirmado pelas 

informações do parágrafo. 

  
Questão 49: CONSULPLAN - AJ 

TSE/TSE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Sentidos  

Texto para a questão. 
 

A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu 

explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do 

mal como potência do desejo e da ação humanas. 

  

Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo. 

Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 

conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da 

governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito tempo 

transformou‐ se na sempre saqueável terra de 

ninguém. 

  

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a 

impossibilidade do seu combate por meios comuns, 

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio 

mundo estaria na prisão. A mesma polícia que 

combate o narcotráfico nas favelas das grandes 

cidades poderia ocupar o Congresso e outros 

espaços do governo onde a corrupção é a regra. 

 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do 

costume, é a da “moral”, aquela mesma do 

malandro que age “na moral”, que é “cheio de 

moral”. Ela é muito mais forte do que a delicada 

reflexão ética que envolveria a autonomia de cada 

sujeito agente. E que só surgiria pela educação 

política que buscasse um pensamento reflexivo. 

 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de 

forças do qual uma das mais importantes é a “força 

do sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, 

“como é possível que um policial pobre se negue a 

aceitar dinheiro para agir ilegalmente?” 

  

O simples fato de que essa pergunta seja colocada 

implica o pressuposto de que uma verdade ética tal 

como a honestidade foi transvalorada. Isso significa 

que foi também desvalorizada. 

 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas 

exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na 

contramão do dever, é porque no sistema da 

corrupção o valor da honestidade, que garantiria ao 

sujeito a sua autonomia, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

  

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei 

como que age contra a moral caracterizada pelo 

“fazer como a grande maioria”, levando em conta 

que no âmbito da corrupção se entende que o que a 

maioria quer é “dinheiro”. 

 

Verdade é que a ação em nome de um universal por 

si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela 

que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da 

vantagem que define a regra, o sujeito honesto se 

transfigura imediatamente em otário. 

 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐ se 

a ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório 

luxo de pobre, já que a questão da honestidade não 

se coloca para os ricos, para quem tal valor parece 

de antemão assegurado. 

  

Daí que jamais se louve nos noticiários a 

honestidade de alguém que não se enquadra no 

estereótipo do “pobre”. Honesto é sempre o pobre 

elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio 

desse gesto o pobre é colocado à prova pelo 

sistema. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, ou 

seja, teria todo o motivo para sê‐ lo. Mas teria 

também todo o perdão? 



 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de 

agir na direção de uma vantagem pessoal como que 

estaria perdoado por antecipação ao agir 

imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de 

Brecht seria sua jurisprudência mais básica: “O que 

é roubar um banco comparado a fundar um?” 

 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre 

dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e 

pobres. No vão que as separa vem à tona a 

incompreensibilidade diante do mistério da 

honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto 

de irrespondível problema metafísico. 

  

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como 

alguém se torna o que é quando a subjetividade, a 

individualidade e a biografia já não valem nada e 

sentimos apenas o miasma que exala da vala 

comum das celebridades da qual o cidadão pode se 

salvar apenas alcançando o posto de um herói 

exótico, máscara do otário da vez? 

 
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 
  

Assinale a alternativa em que o elemento destacado 

NÃO tenha o mesmo sentido que o de trans‐ , em 

transvalorada (L. 31) 

 a)  transbordar 

 b)  trasantontem 

 c)  tresnoitar 

 d)  trastejar 

  
Questão 50: CONSULPLAN - AJ 

TSE/TSE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Sentidos  

Texto para a questão. 
 

A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu 

explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do 

mal como potência do desejo e da ação humanas. 

  

Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo. 

Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 

conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da 

governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito tempo 

transformou‐ se na sempre saqueável terra de 

ninguém. 

  

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a 

impossibilidade do seu combate por meios comuns, 

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio 

mundo estaria na prisão. A mesma polícia que 

combate o narcotráfico nas favelas das grandes 

cidades poderia ocupar o Congresso e outros 

espaços do governo onde a corrupção é a regra. 

 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do 

costume, é a da “moral”, aquela mesma do 

malandro que age “na moral”, que é “cheio de 

moral”. Ela é muito mais forte do que a delicada 

reflexão ética que envolveria a autonomia de cada 

sujeito agente. E que só surgiria pela educação 

política que buscasse um pensamento reflexivo. 

 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de 

forças do qual uma das mais importantes é a “força 

do sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, 

“como é possível que um policial pobre se negue a 

aceitar dinheiro para agir ilegalmente?” 

  

O simples fato de que essa pergunta seja colocada 

implica o pressuposto de que uma verdade ética tal 

como a honestidade foi transvalorada. Isso significa 

que foi também desvalorizada. 

 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas 

exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na 

contramão do dever, é porque no sistema da 

corrupção o valor da honestidade, que garantiria ao 

sujeito a sua autonomia, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

  

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei 

como que age contra a moral caracterizada pelo 

“fazer como a grande maioria”, levando em conta 

que no âmbito da corrupção se entende que o que a 

maioria quer é “dinheiro”. 

 

Verdade é que a ação em nome de um universal por 

si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela 

que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da 

vantagem que define a regra, o sujeito honesto se 

transfigura imediatamente em otário. 

 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐ se 

a ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório 

luxo de pobre, já que a questão da honestidade não 

se coloca para os ricos, para quem tal valor parece 

de antemão assegurado. 

  

Daí que jamais se louve nos noticiários a 

honestidade de alguém que não se enquadra no 

estereótipo do “pobre”. Honesto é sempre o pobre 

elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio 

desse gesto o pobre é colocado à prova pelo 

sistema. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, ou 

seja, teria todo o motivo para sê‐ lo. Mas teria 

também todo o perdão? 



 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de 

agir na direção de uma vantagem pessoal como que 

estaria perdoado por antecipação ao agir 

imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de 

Brecht seria sua jurisprudência mais básica: “O que 

é roubar um banco comparado a fundar um?” 

 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre 

dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e 

pobres. No vão que as separa vem à tona a 

incompreensibilidade diante do mistério da 

honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto 

de irrespondível problema metafísico. 

  

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como 

alguém se torna o que é quando a subjetividade, a 

individualidade e a biografia já não valem nada e 

sentimos apenas o miasma que exala da vala 

comum das celebridades da qual o cidadão pode se 

salvar apenas alcançando o posto de um herói 

exótico, máscara do otário da vez? 

 
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 
  

A palavra jurisprudência, no texto, assume o 

sentido de 

 a)  “conjunto das decisões e interpretações das 

leis”. 

 b)  “modelo de pensar”. 

 c)  “desculpa”. 

 d)  “argumento jurídico”. 

  
Questão 51: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Coerência  

Texto para responder à questão. 

  

A questão síria 
  

Às 3 da madrugada de 21 de agosto, um ataque 

químico dizimou centenas no subúrbio de 

Damasco. Estimam‐ se 1,4 mil mortos na capital 

síria, cerca de 400 deles crianças. As imagens e 

testemunhos das vítimas rapidamente 

espalharam‐ se pela rede e chocaram o mundo. Não 

se comprovou a autoria do que aconteceu naquela 

noite nos povoados sob controle de rebeldes sírios, 

mas atestou‐ se o uso de gás sarin (substância 

usada pelos nazistas) que afeta o sistema nervoso e 

pode matar milhares em pouco tempo. O episódio 

foi aparentemente encerrado com uma saída 

diplomática, em que o ditador Bashar al‐ Assad, 

acusado pelos Estados Unidos de ter atacado seu 

próprio povo, comprometeu‐ se a entregar as armas 

químicas em seu poder. 

  
(Lívia Perozim. Carta na escola. Edição 80. Outubro/2013. Adaptado.) 
  

Considerando o assunto principal do texto e o 

aspecto abordado, assinale a alternativa que 

apresenta um título adequado. 

 a) Síria e armas químicas. 

 b) Conflitos diplomáticos. 

 c) Guerra entre Síria e EUA. 

 d) O problema das armas químicas. 

  
Questão 52: CONSULPLAN - Adv 

(TERRACAP)/TERRACAP/2014  

Assunto: Figuras de Linguagem  

Estudos mostram que as emissões de dióxido de 

carbono cresceram como nunca no último ano 
 

Enviado por Luana Copini em seg, 22/09/2014 – 

10:23 

Por Associated Press, de Seth Borenstein. 

 

Liderados principalmente por China, Estados 

Unidos e Índia, o mundo lançou mais poluentes de 

carbono na atmosfera no ano passado do que em 

toda a história, anunciaram cientistas às vésperas da 

Cúpula do Clima, que acontece em Nova York 

nesta semana. 

 

A atividade humana em todo o mundo foi 

responsável por lançar uma quantidade estimada 

em 39,8 bilhões de toneladas de dióxido de carbono 

no ar no ano passado como resultado da queima de 

carvão, petróleo e gás, 778 milhões de toneladas a 

mais do que ano anterior, o que representa um 

acréscimo de 2,3% em 2013 em relação a 2012. 

  

“Estamos na direção errada”, disse Glen Peters, um 

cientista norueguês que integra o Projeto Global de 

Carbono, um grupo internacional de especialistas 

que calcula as emissões globais de dióxido de 

carbono anualmente. 

  

Os resultados foram publicados neste domingo em 

três artigos nas revistas científicas Nature 

Geoscience e Nature Climate Change. O grupo de 

especialistas calcula que as emissões de dióxido de 

carbono, o principal gás produzido pela atividade 

humana responsável pelo aquecimento da 

atmosfera, estejam crescendo a uma média de 2,5% 

ao ano. 

  

Os cientistas preveem que essas emissões 

continuarão a aumentar e acreditam que o planeta 

em 30 anos ficará 1,1 grau Celsius mais quente do 

que atualmente. Em 2009, líderes mundiais se 

comprometeram a atuar para reverter essa tendência 



de aquecimento da atmosfera e do planeta. 

 

“O tempo está acabando”, disse Pierre 

Friedlingstein, da Universidade de Exeter, na 

Inglaterra, um dos autores do estudo. “Quanto mais 

deixarmos de agir, tão mais provável que 

atingiremos esse marco em 2040 

aproximadamente”, afirmou. 

 

Chris Field, um ecologista da Carnegie Institution 

que chefia o painel da ONU sobre aquecimento 

global, qualificou os estudos como “uma imagem 

dramática e sombria dos passos que precisamos 

tomar para enfrentar o desafio da mudança 

climática”. 

 
(Disponível em: http://www.cidadessustentaveis.org.br. Acesso em: 

setembro de 2014. Adaptado.) 
  

RIO – Se o aspecto visual impressiona, a ausência 

de fiscalização preocupa. O processo crescente de 

verticalização das áreas de favela no Rio, com 

edifícios que nem de longe lembram as antigas 

casas nas comunidades, reacendeu o debate sobre a 

questão habitacional e urbanística na cidade. 

Especialistas consideram um risco para os 

moradores e um prejuízo para o município a 

proliferação de edifícios sem acompanhamento 

técnico e legal do poder público. 

  
(O Globo, 21/07/2014.) 
  

A ideia estabelecida no primeiro período do texto é 

marcada por 

 a)  oposição de ideias. 

 b)  exagero na descrição. 

 c)  suavização de uma ideia. 

 d)  exposição de conceitos fragmentados. 

 e)  comparação entre elementos distintos. 

  
Questão 53: CONSULPLAN - Aud 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 
 

Envelhecer com mel ou fel? 

 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre-lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

 

[...] 

 

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum-quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

 

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

 

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

 

[...] 

 

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco-íris na alma. 

 

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 



viver com os animais que são plácidos e bastam-se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Segundo o texto, o passar do tempo deveria trazer 

às pessoas 

 a)  sapiência. 

 b)  insolência. 

 c)  eminência. 

 d)  eloquência. 

 e)  insipiência. 

  
Questão 54: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 

 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 

prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  

2012.) 
  

“Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências...” (4º§). 

Assinale a alternativa que explica de forma objetiva 

e simples o seu sentido. 

 a) Um observador sensível geralmente enxerga 

coisas surreais. 

 b) Um observador acostumado com as aparências 

conhece a realidade. 

 c) Um observador com sensibilidade enxerga 

muito além das aparências. 

 d) Um observador crítico conhece as pessoas muito 

além do que elas aparentam ser. 

  
Questão 55: CONSULPLAN - Aux Adm 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 
 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 



árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  

e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  

“Lembrei‐ me de tudo isso...” (2º§). Os termos 

anteriormente sublinhados 

 a) referem‐ se ao professor comovido ao falar em 

árvores. 

 b) resumem todas as lembranças da infância da 

narradora. 

 c) referem‐ se ao professor comovido citado no 

início do texto. 

 d) servem para desenvolver a narrativa do 

acontecimento no texto. 

 e) funcionam como referência histórico‐ científica 

do assunto a ser narrado. 

  
Questão 56: CONSULPLAN - Aux Adm 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 
 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 



Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  

e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  

“Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências...” (4º§). 

Assinale a alternativa que explica de forma objetiva 

e simples o seu sentido. 

 a) Um observador sensível geralmente enxerga 

coisas surreais. 

 b) Um observador acostumado com as aparências 

conhece a realidade. 

 c) Um observador com sensibilidade enxerga 

muito além das aparências. 

 d) Um observador crítico conhece as pessoas muito 

além do que elas aparentam ser. 

 e) Um observador que enxerga com mais frieza os 

fatos entende melhor todas as coisas. 

  
Questão 57: CONSULPLAN - Dent 

(CODESP)/CODESP/Periodontista/2013  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 
  

Envelhecer com mel ou fel? 
  

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre‐ lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

  

[...] 

  

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum‐ quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem,  completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

  

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando‐ se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

  

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou‐ se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

  

[...] 



  

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco‐ íris na alma. 

  

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam‐ se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

“Nunca vi o sol se queixar no entardecer. Nem a 

lua chorar quando amanhece.” (9º§). Numa 

construção conotativa, a partir do excerto anterior, 

o autor revela que a natureza 

 a) não é como o ser humano que morre e renasce a 

cada dia com um brilho peculiar. 

 b) não reclama do seu ciclo, cumprindo de forma 

silente e com elegância seu destino. 

 c) não reclama, cumpre seu ciclo em silêncio e 

envelhece com parcimônia e aspereza. 

 d) é sábia e possui a capacidade de ver tudo ao seu 

redor como algo natural e conflitante. 

 e) se renova a cada dia, cumprindo seu ciclo e 

sempre agradecendo o que de rude existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito 

1) A 2) C 3) C 4) E 5) D 6) A 7) D 8) A 9) C 10) B 

11) B 12) A 13) D 14) A 15) C 16) A 17) C 18) D 

19) D 20) C 21) D 22) C 23) A 24) A 25) A 26) C 

27) C 28) C 29) A 30) A 31) C 32) B 33) B 34) A 

35) D 36) C 37) C 38) C 39) E 40) C 41) D 42) A 

43) E 44) D 45) D 46) B 47) C 48) E 49) D 50) B 

51) A 52) A 53) A 54) C 55) B 56) C 57) B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MORFOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Questão 1: CONSULPLAN - Aux SerG 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Morfologia  

Assinale a palavra que se encontra no diminutivo: 

 a) Diariamente. 

 b) Nenhum. 

 c) Completinho. 

 d) Derivado. 

 e) Lipídio. 

  
Questão 2: CONSULPLAN - Aux SerG 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Morfologia  

Assinale a seguir a única palavra no feminino: 

 a) Oriente. 

 b) Grão-de-bico. 

 c) Completo. 

 d) Produto. 

 e) Lentilha. 

  
Questão 3: CONSULPLAN - TJ 

TSE/TSE/Administrativa/2012  

Assunto: Morfologia  

Presente perfeito 
 

Aproveito a chegada do 13° salário e a proximidade 

do Natal para discutir o presente perfeito. Num 

mundo perfeitamente racional, ninguém nem 

pestanejaria antes de presentear seus familiares e 

amigos com dinheiro vivo. 

 

Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o 

risco de errar, pois o presenteado escolhe o que 

quiser, e no tamanho certo. Melhor, ele pode juntar 

recursos de diversas origens e comprar um item 

mais caro, que ninguém sozinho poderia oferecer-

lhe. 

 

Só que o mundo não é um lugar racional. Se você 

regalar sua mulher com um caríssimo jantar na 

expectativa de uma noite tórrida de amor, estará 

sendo romântico. Mas, se ousar oferecer-lhe 

dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples 

cafajeste. 

 

Analogamente, você ficará bem(c) se levar um bom 

vinho para o almoço de Dia das Mães na casa da 

sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e 

estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se tornará 

“persona non grata” para sempre naquele lar. 

 

Essas incongruências chamaram a atenção de 

economistas comportamentais, que desenvolveram 

modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos 

em dois mundos distintos, o das relações sociais e o 

da economia de mercado. Enquanto o primeiro é 

regido(d) por valores como amor e lealdade, o 

segundo tem como marca indexadores monetários e 

contratos. Sempre que misturamos os dois(a) 

registros, surgem mal-entendidos. 

  

O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe 

que, no mundo das relações sociais, o presente 

serve para aliviar culpas: ofereça ao presenteado 

algo de que ele goste, mas acha bobagem comprar, 

como um jantar naquele restaurante chique ou um 

perfume um pouco mais(b) caro. O que você está 

lhe dando, na verdade, é uma licença para ser 

extravagante. 

 

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o 

sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada 

mais são que dinheiro com prazo de validade e 

restrições de onde pode ser gasto. 

 
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 
  

Assinale a palavra que, no texto, exerça papel 

adjetivo. 

 a)  dois 

 b)  mais 

 c)  bem 

 d)  regido 

  

  

  

  
Questão 4: CONSULPLAN - Fisc 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/Defesa do 

Consumidor/2012  

Assunto: Formação e Estrutura das palavras  

Analise as seguintes palavras. 

 

escol-a          escol-ar      escol-arização         

escol-arizar                   sub-escol-arização 

 

O elemento comum a todas elas é chamado 

 a) prefixo. 

 b) vogal temática. 

 c) radical. 

 d) sufixo. 

 e) desinência. 

  
Questão 5: CONSULPLAN - Aux Adm (Monte 

Belo)/Pref Monte Belo/I/2011  

Assunto: Formação e Estrutura das palavras  



Nesta trajetória, em parte minha, em parte de 

minhas ficções – já escritas ou ainda nem definidas 

– ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a 

vida mas uma vida digna; o bem maior não é o 

amor mas um amor que dê alegria e paz – e que, 

mesmo se terminar, continuará nos aquecendo na 

memória. 

 

E que há sempre, em algum lugar talvez 

inesperado, a possibilidade de música e voo. 

 

Não há fase da vida para ser paciente e virtuoso; 

não há idade para ser belo, amoroso e sensual. 

 

De todos os meus livros, este é especialmente uma 

série de reflexões, em prosa e em poesia, sobre os 

medos e alegrias, ganhos e perdas que nos traz o 

amor em suas várias formas. Ele nos faz melhores 

se tiver sido bom; nos ajuda a aceitar a 

transformação se tiver sido terno; nos ensina a 

respeitar a liberdade se tiver sido sagrado. E se for 

tudo isso, certamente será um amor demorado, um 

amor delicado, um digno amor; mesmo doente 

vestirá seu traje de baile para não perturbar a calma 

de quem é amado; mesmo solitário porá a máscara 

da festa para não inquietar quem precisa partir. 

 

Não sei se fui capaz dele ou se o mereci, mas esse 

amor – cuja duração nem sempre importa – vale 

muitas vidas e não nos pertence. Foi colocado em 

nós como um aroma num frasco, guiado por outra 

mão que não a do mero acaso. Tem em si uma luz 

que a maturidade torna mais vibrante e espalhada – 

e, apesar das dores, muito mais enternecida. 

  
(Lya Luft) 
  

“Tem em si uma luz que a maturidade torna mais 

vibrante e espalhada – e, apesar das dores, muito 

mais enternecida.” A palavra destacada apresenta 

como significado correto. 

 a)  Prender com laços. 

 b)  Tornar-se terna, branda, amorosa, sensibilizado. 

 c)  Qualidade de breve. 

 d)  Avarenta, mesquinha. 

 e)  Sentir com antecipação. 

  
Questão 6: CONSULPLAN - Tec Edif 

(Cascavel)/Pref Cascavel/2014  

Assunto: Formação e Estrutura das palavras  

O aluno depende demais do Google 
 

Para o historiador, o desafio é educar a nova 

geração a usar a “máquina” chamada livro. 

 

Ele é um rato de biblioteca. Robert Darnton ama os 

livros. Especialmente se forem antigos, com mais 

de 200 anos. Darnton é um dos maiores 

historiadores americanos. Por quatro décadas, 

explorou os meandros das grandes bibliotecas da 

Europa à caça de volumes perdidos de romances 

amorais do Antigo Regime ou da única cópia de um 

folhetim subversivo da França pré-revolucionária. 

Darnton, de 69 anos, se aposentou da Universidade 

Princeton em 2007 e assumiu a direção da 

Biblioteca da Universidade Harvard. Tomou a 

missão de digitalizar e tornar acessível 

gratuitamente pela Internet o conjunto da produção 

intelectual de Harvard. Defensor da nova 

tecnologia, Darnton detecta nos alunos a perda de 

intimidade com uma tecnologia mais antiga – o 

livro. 

 

ÉPOCA – O livro tem futuro? 

 

Robert Darnton – O livro é uma grande invenção. 

É agradável de manusear e ler. Não desaparecerá. 

Mas crianças e adolescentes têm hoje pouco contato 

com ele. Sua fonte de entretenimento é o 

computador. Os jovens são fascinados pelas 

pequenas doses de informação a que têm acesso 

pelos diferentes tipos de máquina e não 

desenvolvem o hábito das longas horas de leitura. 

Para eles, o livro é menos convidativo, confortável 

e familiar que para nós. Isso me preocupa. Creio 

que veremos surgir diversas formas de leitura e 

toda uma variedade de meios de comunicação. Os 

livros acadêmicos serão híbridos, publicados em 

parte na forma convencional, em parte online, com 

dados, links e material suplementar em áudio, vídeo 

e imagem. No caso dos livros de não ficção, que 

escrevo para o público leigo, acho ótimo poder 

exibir aspectos do passado graças à nova 

tecnologia. 

 

ÉPOCA – Seus alunos ainda leem livros? 

 

Robert Darnton – Meus alunos em Harvard são 

ávidos pela leitura. Mas não conhecem suas 

convenções, não sabem usar uma biblioteca, não 

sabem fazer pesquisas nem acompanhar as notas de 

rodapé. Eles dependem demais do Google. Ele é 

uma ferramenta fantástica, mas não é adequada 

para oferecer ao leitor o tipo de experiência, de 

degustação, que só o livro possibilita, como quando 

usamos o sumário para nos orientar ou folheamos 

capítulos aleatoriamente. O Google não permite 

isso. Haverá uma perda se dependermos demais 

desses mecanismos. Nesse sentido, sou pessimista. 

Devemos educar a nova geração a usar essa 

“máquina”, o livro, do modo como foi criada para 



ser usada. 

  
(Época, nº 537, São Paulo, 01/09/2008. Adaptado.) 
  

Em “[...] romances amorais do Antigo Regime [...]” 

(1º§), o termo sublinhado possui o mesmo sentido 

do prefixo em 

 a)  acéfalo. 

 b)  antepor. 

 c)  ambíguo. 

 d)  adjacência. 

 e)  apodrecer. 

  
Questão 7: CONSULPLAN - AISIPOA 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Formação e Estrutura das palavras  

E se o Brasil ainda fosse uma monarquia? 
 

Dom Luiz de Orleans e Bragança estrelaria os 

desfiles de Sete de Setembro, data que teria muito 

mais pompa, já que não haveria o Quinze de 

Novembro para rivalizar como dia mais importante 

da nação. E, sem a Proclamação da República em 

1889, o governo Getúlio, a ditadura militar e a 

redemocratização do País, as seis constituições que 

tivemos em cem anos não existiriam ou seriam 

diferentes. Nosso rei de hoje, então, seguraria as 

rédeas do governo com o Poder Moderador, 

herança da Constituição de 1824 que o coloca 

acima dos três poderes. “Se um partido fosse contra 

o que o rei queria, ele colocava a oposição no 

lugar”, diz Eduardo Afonso, professor de história da 

Unesp. 

 

A capital seria Brasília do mesmo jeito, por se tratar 

de um plano da monarquia. Em 1823, o patriarca da 

independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, 

apresentou o projeto de levar a capital ao Centro-

Oeste, distante de ataques de corsários no litoral. E 

seria nessa região que o governo teria seu maior 

apoio. Os produtores de soja e outros grãos seriam 

a base da política imperial, assim como os 

cafeicultores foram no século 19. “O império nunca 

formulou uma política econômica, só seguiu o 

projeto de uma colônia que sobrevive de seu 

reservatório”, explica Estevão Martins, professor de 

história da UnB. Assim, agricultura, mineração e 

petróleo seriam ainda mais importantes para a 

economia do que são hoje. 

 

Nos anos 60, para combater a “ameaça comunista” 

dos movimentos da época, o imperador D. Pedro 

Henrique diminuiria o poder do Parlamento. Nessa 

ditadura, a MPB faria barulho com letras cheias de 

metáforas contra o império, driblando a censura. 

 

Essa não seria a única ameaça, já que houve um 

racha na linhagem real em 1908, quando D. Pedro 

de Alcântara renunciou ao direito dinástico ao se 

casar com uma reles condessa (e não uma princesa), 

passando a coroa ao irmão Luis Maria. A situação 

não ficou tensa porque, bem, já não havia um trono 

a disputar. Mas, se ainda fôssemos um reino, as 

relações familiares ficariam ruins. Os descendentes 

de D. Luis Maria, do chamado ramo de Vassouras, 

teriam de lidar com a oposição dos primos do ramo 

de Petrópolis. Isso ficaria claro em 2013. Durante 

as manifestações de junho, D. Luiz (neto de Luis 

Maria) recomendou a seus seguidores que não 

fossem às ruas, temendo “envolvimento em atos de 

anarquismo”. Se fosse rei, a declaração o deixaria 

no alvo dos protestos. E o nome do liberal D. João, 

do ramo de Petrópolis, ganharia força. Empresário, 

fotógrafo e surfista, ele defende as monarquias 

parlamentaristas e representaria um sopro de 

mudança – pelo menos até que a república fosse 

declarada. 

 
(Nathan Fernandes. Disponível em: http://super.abril.com.br/historia/se-

brasil-ainda-fosse-monarquia-769935.shtml.) 
  

Assinale a alternativa em que todas as palavras 

foram formadas por derivação sufixal. 

 a)  Constituição – região – mineração. 

 b)  Manifestações – oposição – produtores. 

 c)  Reservatório – relações – descendentes. 

 d)  Anarquismo – parlamentaristas – poderes. 

  

  
Questão 8: CONSULPLAN - AJ 

TSE/TSE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Formação e Estrutura das palavras  

Texto para a questão. 
 

A tradição teológica(a) e filosófica nunca conseguiu 

explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do 

mal como potência do desejo e da ação humanas. 

  

Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo. 

Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 

conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da 

governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito tempo 

transformou‐ se na sempre saqueável terra de 

ninguém. 

  

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a 

impossibilidade do seu combate por meios comuns, 

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio 

mundo estaria na prisão. A mesma polícia que 

combate o narcotráfico(c) nas favelas das grandes 



cidades poderia ocupar o Congresso e outros 

espaços do governo onde a corrupção é a regra. 

 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do 

costume, é a da “moral”, aquela mesma do 

malandro que age “na moral”, que é “cheio de 

moral”. Ela é muito mais forte do que a delicada 

reflexão ética que envolveria a autonomia de cada 

sujeito agente. E que só surgiria pela educação 

política que buscasse um pensamento reflexivo. 

 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de 

forças do qual uma das mais importantes é a “força 

do sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, 

“como é possível que um policial pobre se negue a 

aceitar dinheiro para agir ilegalmente?” 

  

O simples fato de que essa pergunta seja colocada 

implica o pressuposto de que uma verdade ética tal 

como a honestidade foi transvalorada. Isso significa 

que foi também desvalorizada(d). 

 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas 

exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na 

contramão do dever, é porque no sistema da 

corrupção o valor da honestidade, que garantiria ao 

sujeito a sua autonomia, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

  

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei 

como que age contra a moral caracterizada pelo 

“fazer como a grande maioria”, levando em conta 

que no âmbito da corrupção se entende que o que a 

maioria quer é “dinheiro”. 

 

Verdade é que a ação em nome de um universal por 

si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela 

que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da 

vantagem que define a regra, o sujeito honesto se 

transfigura imediatamente em otário. 

 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐ se 

a ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório 

luxo de pobre, já que a questão da honestidade não 

se coloca para os ricos, para quem tal valor parece 

de antemão assegurado. 

  

Daí que jamais se louve nos noticiários a 

honestidade de alguém que não se enquadra no 

estereótipo do “pobre”. Honesto é sempre o pobre 

elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio 

desse gesto o pobre é colocado à prova pelo 

sistema. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, ou 

seja, teria todo o motivo para sê‐ lo. Mas teria 

também todo o perdão? 

 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de 

agir na direção de uma vantagem pessoal como que 

estaria perdoado por antecipação ao agir 

imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de 

Brecht seria sua jurisprudência mais básica: “O que 

é roubar um banco comparado a fundar um?” 

 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre 

dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e 

pobres. No vão que as separa vem à tona a 

incompreensibilidade diante do mistério da 

honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto 

de irrespondível problema metafísico. 

  

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como 

alguém se torna o que é quando a subjetividade, a 

individualidade e a biografia(b) já não valem nada e 

sentimos apenas o miasma que exala da vala 

comum das celebridades da qual o cidadão pode se 

salvar apenas alcançando o posto de um herói 

exótico, máscara do otário da vez? 

 
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 
  

Assinale a palavra que tenha sido formada por 

processo DISTINTO do das demais. 

 a)  teológica 

 b)  biografia 

 c)  narcotráfico 

 d)  desvalorizada 

  

  
Questão 9: CONSULPLAN - TJ 

TSE/TSE/Administrativa/2012  

Assunto: Formação e Estrutura das palavras  

Presente perfeito 
 

Aproveito a chegada do 13° salário e a proximidade 

do Natal para discutir o presente perfeito. Num 

mundo perfeitamente racional, ninguém nem 

pestanejaria antes de presentear seus familiares e 

amigos com dinheiro vivo. 

 

Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o 

risco de errar, pois o presenteado escolhe o que 

quiser, e no tamanho certo. Melhor, ele pode juntar 

recursos de diversas origens e comprar um item 

mais caro, que ninguém sozinho poderia oferecer-

lhe. 

 

Só que o mundo não é um lugar racional. Se você 

regalar sua mulher com um caríssimo jantar na 

expectativa de uma noite tórrida de amor, estará 

sendo romântico. Mas, se ousar oferecer-lhe 



dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples 

cafajeste. 

 

Analogamente, você ficará bem se levar um bom 

vinho para o almoço de Dia das Mães na casa da 

sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e 

estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se tornará 

“persona non grata” para sempre naquele lar. 

 

Essas incongruências chamaram a atenção de 

economistas comportamentais, que desenvolveram 

modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos 

em dois mundos distintos, o das relações sociais e o 

da economia de mercado. Enquanto o primeiro é 

regido por valores como amor e lealdade, o 

segundo tem como marca indexadores monetários e 

contratos. Sempre que misturamos os dois registros, 

surgem mal-entendidos. 

  

O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe 

que, no mundo das relações sociais, o presente 

serve para aliviar culpas: ofereça ao presenteado 

algo de que ele goste, mas acha bobagem comprar, 

como um jantar naquele restaurante chique ou um 

perfume um pouco mais caro. O que você está lhe 

dando, na verdade, é uma licença para ser 

extravagante. 

 

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o 

sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada 

mais são que dinheiro com prazo de validade e 

restrições de onde pode ser gasto. 

 
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 
  

Assinale a palavra em que o elemento con- (ou co-) 

NÃO tenha o mesmo valor que o de congêneres. 

 a)  concentrar 

 b)  condomínio 

 c)  contabilidade 

 d)  confraria 

  

  

  
Questão 10: CONSULPLAN - Cod Cen 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Classes de palavras  

TEXTO II: 

  

Gente humilde 
 

Tem certos dias 

Em que eu penso em minha gente 

E sinto assim 

Todo o meu peito se apertar 

Porque parece 

Que acontece de repente 

Como um desejo de eu viver 

Sem me notar 

Igual a como 

Quando eu passo no subúrbio 

Eu muito bem 

Vindo de trem de algum lugar 

E aí me dá 

Uma inveja dessa gente 

Que vai em frente 

Sem nem ter com quem contar 

São casas simples 

Com cadeiras na calçada 

E na fachada 

Escrito em cima que é um lar 

Pela varanda 

Flores tristes e baldias 

Como a alegria 

Que não tem onde encostar... 

 
(Composição: Garoto, Chico Buarque e Vinícius de Moraes – Renato Russo 

Presente, março 2003) 
  

Quanto à classe de palavras estão corretamente 

classificados os vocábulos destacados, na sequência 

em que aparecem, em: 

 

“São casas simples 

Com cadeiras na calçada 

E na fachada 

Escrito em cima que é um lar 

Pela varanda 

Flores tristes e baldias 

Como a alegria” 

 

 a) substantivo / conjunção / preposição / numeral / 

artigo definido 

 b) substantivo / preposição / conjunção / numeral / 

artigo definido 

 c) substantivo / preposição / verbo / artigo 

indefinido / artigo definido 

 d) advérbio / conjunção / verbo / artigo indefinido / 

substantivo 

 e) pronome / preposição / verbo / conjunção / 

artigo definido 

  
Questão 11: CONSULPLAN - Aux FOP 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Classes de palavras  

Texto 
 

É preciso aperfeiçoar a Lei Seca 
 

Embora não tenha sido capaz de atender às 

generosas expectativas anunciadas no momento em 

que foi aprovada pelo Congresso, os números 



oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir 

o desperdício de vidas humanas. Contando 

indenizações por morte pagas às famílias de vítimas 

de acidentes fatais, um levantamento do 

Departamento Nacional de Trânsito mostra que, em 

2007, quando a legislação ainda não entrara em 

vigor, morria uma pessoa a cada 742 veículos. Em 

2009, o último ano para o qual todos os dados estão 

disponíveis e o segundo da Lei Seca, morria uma 

pessoa para cada 1.119 veículos. 

 

Embora esses resultados não possam ser 

considerados civilizados, é bom advertir que eles 

podem piorar. A Lei Seca já nasceu com uma 

ambiguidade. Com base no princípio constitucional 

de que ninguém é obrigado a produzir provas 

contra si mesmo, nenhum motorista pode ser 

forçado a fazer o teste do bafômetro nem submeter-

se contra a vontade a um exame de sangue para 

comprovar o nível de álcool no organismo. 

 

Em hora oportuna, o governo federal e os 

parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 

Seca. É uma preocupação correta. 

  
(Época, 9 de abril de 2012) 
  

“Em hora oportuna, o governo federal e os 

parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 

Seca.” De acordo com a classe de palavras, as 

palavras destacadas no trecho anterior são, 

respectivamente, 

 a) artigo / verbo / adjetivo 

 b) advérbio / pronome / verbo 

 c) substantivo / artigo / preposição 

 d) pronome / advérbio / artigo 

 e) adjetivo / preposição / verbo 

  
Questão 12: CONSULPLAN - Fisc 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/Defesa do 

Consumidor/2012  

Assunto: Classes de palavras  

“Aquelas três meninas ruivas serão destaque em 

nossa revista”. As palavras em destaque são, 

respectivamente, 

 a) pronome / adjetivo / conjunção. 

 b) pronome / adjetivo / preposição. 

 c) substantivo / adjetivo / preposição. 

 d) preposição / substantivo / artigo. 

 e) adjetivo / pronome / conjunção. 

  
Questão 13: CONSULPLAN - Ass Leg 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Classes de palavras  

Por que ficamos gordos 
 

É preciso considerar o significado da saciedade 

para nós e o uso que o mercado faz disso. 

 

Quem vai aos Estados Unidos depara 

necessariamente com a fat misery, obesidade 

mórbida – literalmente, miséria gorda. Passo de 

quem teme se desequilibrar, corpo precedido pela 

barriga, antebraços afastados das pernas e mãos 

como abanos, a vítima dessa forma de miséria cruza 

o tempo todo o seu caminho. Na rua, no 

restaurante, no elevador. Pode causar horror ou 

pena, por se tratar de um ser humano tão aberrante 

quanto frágil. 

 

Assim como a de lá, a população do Brasil fica 

cada dia mais gorda. Quase metade dos brasileiros 

está acima do peso. 

 

Ainda que os livros sobre dieta, ao menos os da 

categoria de autoajuda, frequentem a lista dos mais 

vendidos, não existe uma reflexão séria sobre o 

assunto, tampouco há uma política de saúde 

consequente que se oponha aos efeitos nefastos da 

indústria da alimentação. Uma reflexão séria não se 

limita ao estudo dos hábitos alimentares ou ao 

estabelecimento das relações entre o aumento do 

consumo de comida e a diminuição do seu preço, 

por exemplo. Uma reflexão séria considera o 

significado da saciedade para nós e o uso que o 

mercado faz disso. Não é preciso se saciar para 

estar nutrido. Pelo contrário. Os nutricionistas 

inclusive ensinam a sair da mesa com um pouco de 

fome. 

 

Quem se entrega à gula e cultiva a desmesura não 

come para viver. Na verdade, morre pela boca. 

Exatamente como o peixe, que morre por 

abocanhar a isca. Além da doença, a comida 

continuamente abocanhada – ou seja, ingerida em 

demasia e à revelia dos efeitos que acarreta – 

provoca o envelhecimento precoce. Quem quer 

viver tem de cuidar para não cair na esparrela da 

comida. Porque, como a bebida ou a droga, ela 

pode matar. 

 
(Revista Veja, Edição 2189, 03/11/2010, Betty Milan/Fragmento) 
  

De acordo com a classe de palavras, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 a) “Pode causar horror ou pena...” (adjetivo) 

 b) “... a população do Brasil fica cada dia mais 

gorda.” (substantivo) 

 c) “Quem quer viver tem de cuidar...” (pronome) 

 d) “Não é preciso se saciar para estar nutrido.” 

(verbo) 

 e) “Os nutricionistas inclusive ensinam a sair da 



mesa....” (artigo definido) 

  
Questão 14: CONSULPLAN - Aux Sec 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Classes de palavras  

Onze minutos 
 

Durante toda a minha vida, entendi o amor como 

uma espécie de escravidão consentida. É mentira: a 

liberdade só existe quando ele está presente. Quem 

se entrega totalmente, quem se sente livre, ama o 

máximo. 

 

E quem ama o máximo, sente-se livre. 

 

Por causa disso, apesar de tudo que posso viver, 

fazer, descobrir, nada tem sentido. Espero que este 

tempo passe rápido, para que eu possa voltar à 

busca de mim mesma – encontrando um homem 

que me entenda, que não me faça sofrer. 

 

Mas que bobagem é essa que estou dizendo? No 

amor, ninguém pode machucar ninguém; cada um 

de nós é responsável por aquilo que sente, e não 

podemos culpar o outro por isso. 

 

Já me senti ferida quando perdi os homens pelos 

quais me apaixonei. Hoje estou convencida de que 

ninguém perde ninguém, porque ninguém possui 

ninguém. 

 

Essa é a verdadeira experiência da liberdade: ter a 

coisa mais importante do mundo, sem possuí-la. 

 
(Fragmento do livro de Paulo Coelho) 
  

Em “... a liberdade só existe quando ele está 

presente.” a palavra sublinhada exprime ideia de: 

 a) Tempo. 

 b) Causa. 

 c) Explicação. 

 d) Finalidade. 

 e) Condição. 

  
Questão 15: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Classes de palavras  

TEXTO II: 
  

  
(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o Horrível. Porto Alegre: L&PM, 2007. 

v. 4, pág. 91) 
  

Preencha os parênteses com o número 

correspondente à classe gramatical das palavras 

destacadas. 

  

1. Verbo 

2. Artigo 

3. Adjetivo 

4. Conjunção 

5. Substantivo 

6. Pronome possessivo 

7. Pronome demonstrativo 

  

“Puxa, Eddie ( ) sortudo, que beleza de pensamento 

profundo ( ) esse ( ) seu ( )!” 

 

“Obrigado... Ele também precisa ( ) de presunto ou 

( ) rosbife, queijo suíço, alface, tomates, maionese... 

e uma ( ) pitada de pimenta.” 

  

A sequência está correta em 

 a) 5, 3, 7, 6, 1, 4, 2 

 b) 4, 3, 2, 6, 7, 1, 5 

 c) 7, 1, 6, 5, 2, 4, 3 

 d) 1, 7, 6, 4, 2, 5, 3 

 e) 7, 6, 4, 2, 3, 5, 1 

  
Questão 16: CONSULPLAN - Ad Adm 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Classes de palavras  

Texto 
 

Ecologia 
 

Saguis são animais silvestres, a maioria das 

espécies é exclusivamente brasileira. Considerados 

os menores 

macacos do mundo, têm cerca de meio quilo e 30 

centímetros de altura na idade adulta. 

 

Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam 

macacos como animais domésticos, especialmente 

o sagui. Pequeno, engraçado e dócil enquanto 

filhote, encanta toda a família, especialmente as 

crianças. No entanto, torna-se um problema na 

medida em que cresce e adquire a maturidade 

sexual, por volta dos dois anos e meio de idade. A 

partir daí, é comum que eleja um membro da 

família a quem vai direcionar o seu afeto e passe a 

morder as demais pessoas que tentem se aproximar. 

Sua urina passa a ter odor forte e, além de tudo, o 

macaco pode ser facilmente contaminado por 

doenças de humanos e assim transformar-se em um 

transmissor destas. 

 

“Um primata jamais será um animal doméstico”, 

afirma a ecóloga Lívia Botár, coordenadora do 

Projeto Mucky, que socorre, recupera, mantém e 

pesquisa os saguis. Existem casos nos quais o 



pequenino macaco é dócil e pula de ombro em 

ombro na fase adulta, mas este comportamento não 

pode ser considerado “normal”. Trata-se de um 

desvio decorrente de deformidades físicas, 

raquitismo e mesmo de características psicológicas 

anômalas em virtude de um desenvolvimento 

inadequado. 

 

Uma vez decidido que não se quer mais o sagui, o 

que fazer com o animal? Ele já está acostumado a 

ser alimentado e protegido e, apesar da 

agressividade, considera as pessoas com quem 

convive como sua família. Soltá-lo numa floresta é 

condená-lo a sentir fome, frio e solidão. Na 

possibilidade de sobreviver e de ser aceito por um 

grupo, será um transmissor involuntário de doenças 

pela sua convivência com seres humanos. O 

melhor, então, é deixar os saguis viverem nas 

florestas e dar preferência aos cães e gatos, que são 

típicos animais de estimação. 

  
(O Estado de S.Paulo, mar. 2002. Suplemento especial de imóveis. 

Disponível em: www.ampliar.com/mucky.) 
  

Relacione as colunas adequadamente de acordo 

com a classe de palavras. 

  

  

A sequência está correta em 

 

a)  5, 1, 4, 2, 3  

 b)  3, 2, 4, 1, 5  

 c)  1, 2, 3, 4, 5  

 d)  4, 5, 1, 3, 2  

 e)  2, 3, 5, 1, 4 

  

  
Questão 17: CONSULPLAN - Aud 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  

Assunto: Classes de palavras  

Texto 
 

Envelhecer com mel ou fel? 

 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre-lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

 

[...] 

 

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum-quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

 

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

 

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

 

[...] 

 

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

1.Substa

ntivo. 

 
2.Adjeti

vo. 

 

3. 

Verbo. 

 

4. 

Pronom

e. 
 

5. 
Advérbi
o. 

( ) “Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam 

macacos como animais domésticos,...” 

  
( ) “Existem casos nos quais o pequenino macaco é 

dócil...” 

  
( ) “Ele já está acostumado a ser alimentado e 

protegido...” 

  
( ) “Saguis são animais silvestres, a maioria das 

espécies é exclusivamente brasileira.” 

  
( ) “Sua urina passa a ter odor forte e, além de tudo, o 

macaco pode ser facilmente contaminado por doenças 

de humanos e assim transformar-se em um transmissor 
destas.” 



grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco-íris na alma. 

 

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam-se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Analise as frases. 

 

I. “Conheço muitas pessoas que estão 

envelhecendo mal.” (1º§) 

 

II. “Acabou, é claro, sem nenhum gemido ou 

resmungo.” (6º§) 

 

III. “Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo.” (5º§) 

 

IV. “Vai ver, a natureza deveria ter feito os 

homens envelhecerem diferente.” (6º§) 

 

Os termos grifados são, respectivamente, 

 a)  conjunção, pronome, artigo e artigo. 

 b)  adjetivo, advérbio, preposição e artigo. 

 c)  advérbio, preposição, pronome e artigo. 

 d)  adjetivo, preposição, artigo e preposição. 

 e)  advérbio, numeral, pronome e preposição. 

  
Questão 18: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Classes de palavras  

Texto 

 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 

prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  

2012.) 



  

“Segundo os técnicos, se não for socorrida, essa 

árvore deverá morrer dentro em breve: pois a 

pancada que a atingiu afetou‐ a na profundidade 

da sua vida.” (2º§) Os termos anteriormente 

destacados podem ser classificados, 

respectivamente, como 

 a) artigo, preposição e artigo. 

 b) artigo, pronome e pronome. 

 c) preposição, pronome e artigo. 

 d) pronome, pronome e preposição. 

  
Questão 19: CONSULPLAN - GMA 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Classes de palavras  

Texto 
 

Acordo é melhor opção para briga entre 

vizinhos em condomínios 
 

Falta de pagamento e vagas de garagem são 

motivos para brigas. 

Animais de estimação também causam conflitos 

entre vizinhos. 

 

Brigas entre vizinhos nos prédios de apartamentos 

são cada vez mais comuns. As causas mais comuns 

são a falta de pagamento do condomínio, os 

animais de estimação e as vagas de garagem. 

Nesses casos, chegar a um acordo antes de recorrer 

à Justiça é sempre a melhor opção. 

 

Um morador perdeu a cabeça, quebrou o limpador 

de para‐ brisas, a antena e a maçaneta do carro de 

uma vizinha. Tudo porque ela estacionou na vaga 

dele. Em outro caso, uma moradora foi agredida 

por três mulheres dentro do elevador. Ela teria 

arranhado o carro de uma delas na garagem e as 

moradoras acabaram brigando feio. Muitos prédios 

têm mais carros do que vagas, o que resulta em 

motoristas ficando presos, sem poder sair. Outro 

motivo para brigas. 

 

Os condomínios têm mais carros e mais cachorros 

também. Pesquisa da Associação de Petshops, 

metade das famílias brasileiras tem animais 

domésticos. Os síndicos não podem proibir, mas é 

importante que os animais não incomodem a 

vizinhança. Em alguns prédios, por exemplo, os 

cachorros não podem circular na área de lazer e só 

podem usar o elevador de serviço. 

 

As regras para garantir a boa convivência precisam 

ser aprovadas em assembleia por, pelo menos, dois 

terços dos moradores. A convenção do prédio pode 

definir também multas para punir o condômino 

antissocial, como prevê o Código Civil. 

 

Antes das multas e até mesmo da Justiça, o melhor 

caminho ainda é ter uma boa conversa. 

 

A inadimplência das taxas de condomínio também é 

motivo de dor de cabeça. Quem paga em dia 

reclama. Os moradores de um prédio de Belo 

Horizonte conseguiram acabar com a 

inadimplência, reduzindo os gastos. Eles mandaram 

construir um poço artesiano e uma subestação de 

tratamento de água e não usam mais a água da 

companhia de abastecimento. Além disso, o gás 

passou a ser encanado. O resultado é uma economia 

de R$ 10 mil por mês. 

 
(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal‐ hoje/noticia/2014/08/acordo 
‐ e‐ melhor‐ opcao‐ para‐ briga‐ entre‐ vizinhos‐ em‐ condominios.html. 

Adaptado.) 
  

“Eles mandaram construir um poço artesiano e 

uma subestação de tratamento de água e não usam 

mais a água da companhia de abastecimento.” 

(6º§). Os termos destacados do trecho anterior, de 

acordo com a classe de palavras, classificam‐ se, 

respectivamente, em 

 a) adjetivo, advérbio, artigo, verbo e substantivo. 

 b) preposição, adjetivo, verbo, conjunção e 

substantivo. 

 c) pronome, substantivo, advérbio, verbo e 

substantivo. 

 d) substantivo, substantivo, conjunção, pronome e 

adjetivo. 

  
Questão 20: CONSULPLAN - Aux Adm 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Classes de palavras  

Texto 
 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 



sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  
e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  

“Segundo os técnicos, se não for socorrida, essa 

árvore deverá morrer dentro em breve: pois a 

pancada que a atingiu afetou‐ a na profundidade 

da sua vida.” (2º§) Os termos anteriormente 

destacados podem ser classificados, 

respectivamente, como 

 a) artigo, preposição e artigo. 

 b) artigo, pronome e pronome. 

 c) preposição, pronome e artigo. 

 d) artigo, preposição e preposição. 

 e) pronome, pronome e preposição. 

  
Questão 21: CONSULPLAN - Aux SerG 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Substantivo  

A soja é um alimento completo? 
 

Conhecida há mais de 5000 anos no Oriente, a soja, 

nas últimas décadas, tornou-se um produto bastante 

conhecido e teve o seu consumo incentivado. Ela e 

alguns de seus derivados tornaram-se conhecidos 

como “alimentos completos”. Deve-se saber, no 

entanto, que nenhum alimento por si só pode ser 

considerado completo, pois não possui a variedade 

de nutrientes de que necessitamos diariamente. 

 

A soja é uma planta pertencente à família das 

leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha) 

e destaca-se por ser rica em proteínas, lipídios 

(gordura), fibras e algumas vitaminas e minerais. 

 
(Trilhas da Geografia/Roberta Stella/Fragmento) 
  

Assinale a seguir a única palavra no masculino: 

 a) Soja. 

 b) Alimento. 

 c) Lentilha. 

 d) Ervilha. 

 e) Planta. 

  
Questão 22: CONSULPLAN - Moto 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Substantivo  

Texto 
  

Quem lê muito pode tornar-se um bom leitor, não 

necessariamente um escritor competente. Caso 

contrário, bastaria a escola trabalhar uma lista de 

livros e cobrar as leituras em avaliações. 

  

Escrever bem depende fundamentalmente de uma 

leitura crítica do mundo, de um interesse real pelas 

coisas. Não me refiro a nada transcendental, mas a 

tudo o que permeia o cotidiano. 

  

É possível desenvolver essa postura no 

adolescente? Sim. Mas a escola tem apenas parte da 

responsabilidade nisso. Adolescentes que em sua 

vivência não elaboram suas próprias experiências 

terão menos chances de desenvolver-se na escola. 

 



Todo texto é fonte de informações, exemplo de 

possibilidade de trabalho com linguagem. Ler não 

adianta nada? Seria ingenuidade dizer que não. Mas 

de pouco adianta a leitura com a qual não 

dialogamos, sobre a qual nada pensamos. 

 

E de que adianta um curso de redação? Torna mais 

conscientes alguns processos de criação; exercita 

técnicas de elaboração de texto e pode despertar 

interesse pelo trabalho de criação. 

  
(Maria Tereza A. Campos, consultora de Educação.) 
  

Assinale a única palavra que encontra-se no 

aumentativo. 

 a)  Criação. 

 b)  Redação. 

 c)  Avaliação. 

 d)  Dramalhão. 

 e)  Elaboração. 

  

  
Questão 23: CONSULPLAN - Moto 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Substantivo  

Texto 
  

Quem lê muito pode tornar-se um bom leitor, não 

necessariamente um escritor competente. Caso 

contrário, bastaria a escola trabalhar uma lista de 

livros e cobrar as leituras em avaliações. 

  

Escrever bem depende fundamentalmente de uma 

leitura crítica do mundo, de um interesse real pelas 

coisas. Não me refiro a nada transcendental, mas a 

tudo o que permeia o cotidiano. 

  

É possível desenvolver essa postura no 

adolescente? Sim. Mas a escola tem apenas parte da 

responsabilidade nisso. Adolescentes que em sua 

vivência não elaboram suas próprias experiências 

terão menos chances de desenvolver-se na escola. 

 

Todo texto é fonte de informações, exemplo de 

possibilidade de trabalho com linguagem. Ler não 

adianta nada? Seria ingenuidade dizer que não. Mas 

de pouco adianta a leitura com a qual não 

dialogamos, sobre a qual nada pensamos. 

 

E de que adianta um curso de redação? Torna mais 

conscientes alguns processos de criação; exercita 

técnicas de elaboração de texto e pode despertar 

interesse pelo trabalho de criação. 

  
(Maria Tereza A. Campos, consultora de Educação.) 
  

Das palavras transcritas do texto, assinale a única 

que se encontra no masculino. 

 a)  Crítica. 

 b)  Leitura. 

 c)  Escola. 

 d)  Trabalho. 

 e)  Elaboração. 

  
Questão 24: CONSULPLAN - TJ 

TSE/TSE/Administrativa/2012  

Assunto: Substantivo  

Presente perfeito 
 

Aproveito a chegada do 13° salário e a proximidade 

do Natal para discutir o presente perfeito. Num 

mundo perfeitamente racional, ninguém nem 

pestanejaria antes de presentear seus familiares e 

amigos com dinheiro vivo. 

 

Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o 

risco de errar, pois o presenteado escolhe o que 

quiser, e no tamanho certo. Melhor, ele pode juntar 

recursos de diversas origens e comprar um item 

mais caro, que ninguém sozinho poderia oferecer-

lhe. 

 

Só que o mundo não é um lugar racional. Se você 

regalar sua mulher com um caríssimo jantar na 

expectativa de uma noite tórrida de amor, estará 

sendo romântico. Mas, se ousar oferecer-lhe 

dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples 

cafajeste. 

 

Analogamente, você ficará bem se levar um bom 

vinho para o almoço de Dia das Mães na casa da 

sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e 

estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se tornará 

“persona non grata” para sempre naquele lar. 

 

Essas incongruências chamaram a atenção de 

economistas comportamentais, que desenvolveram 

modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos 

em dois mundos distintos, o das relações sociais e o 

da economia de mercado. Enquanto o primeiro é 

regido por valores como amor e lealdade, o 

segundo tem como marca indexadores monetários e 

contratos. Sempre que misturamos os dois registros, 

surgem mal-entendidos. 

  

O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe 

que, no mundo das relações sociais, o presente 

serve para aliviar culpas: ofereça ao presenteado 

algo de que ele goste, mas acha bobagem comprar, 

como um jantar naquele restaurante chique ou um 

perfume um pouco mais caro. O que você está lhe 



dando, na verdade, é uma licença para ser 

extravagante. 

 

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o 

sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada 

mais são que dinheiro com prazo de validade e 

restrições de onde pode ser gasto. 

 
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 
  

Em vales-presentes, o plural se fez com a flexão 

dos dois elementos. Assinale a palavra composta 

em que se devem pluralizar igualmente os dois 

elementos. 

 a)  reco-reco 

 b)  tique-taque 

 c)  guarda-roupa 

 d)  primeiro-ministro 

  
Questão 25: CONSULPLAN - GMA 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Verbo  

Texto 
 

Acordo é melhor opção para briga entre 

vizinhos em condomínios 
 

Falta de pagamento e vagas de garagem são 

motivos para brigas. 

Animais de estimação também causam conflitos 

entre vizinhos. 

 

Brigas entre vizinhos nos prédios de apartamentos 

são cada vez mais comuns. As causas mais comuns 

são a falta de pagamento do condomínio, os 

animais de estimação e as vagas de garagem. 

Nesses casos, chegar a um acordo antes de recorrer 

à Justiça é sempre a melhor opção. 

 

Um morador perdeu a cabeça, quebrou o limpador 

de para‐ brisas, a antena e a maçaneta do carro de 

uma vizinha. Tudo porque ela estacionou na vaga 

dele. Em outro caso, uma moradora foi agredida 

por três mulheres dentro do elevador. Ela teria 

arranhado o carro de uma delas na garagem e as 

moradoras acabaram brigando feio. Muitos prédios 

têm mais carros do que vagas, o que resulta em 

motoristas ficando presos, sem poder sair. Outro 

motivo para brigas. 

 

Os condomínios têm mais carros e mais cachorros 

também. Pesquisa da Associação de Petshops, 

metade das famílias brasileiras tem animais 

domésticos. Os síndicos não podem proibir, mas é 

importante que os animais não incomodem a 

vizinhança. Em alguns prédios, por exemplo, os 

cachorros não podem circular na área de lazer e só 

podem usar o elevador de serviço. 

 

As regras para garantir a boa convivência precisam 

ser aprovadas em assembleia por, pelo menos, dois 

terços dos moradores. A convenção do prédio pode 

definir também multas para punir o condômino 

antissocial, como prevê o Código Civil. 

 

Antes das multas e até mesmo da Justiça, o melhor 

caminho ainda é ter uma boa conversa. 

 

A inadimplência das taxas de condomínio também é 

motivo de dor de cabeça. Quem paga em dia 

reclama. Os moradores de um prédio de Belo 

Horizonte conseguiram acabar com a 

inadimplência, reduzindo os gastos. Eles mandaram 

construir um poço artesiano e uma subestação de 

tratamento de água e não usam mais a água da 

companhia de abastecimento. Além disso, o gás 

passou a ser encanado. O resultado é uma economia 

de R$ 10 mil por mês. 

 
(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal‐ hoje/noticia/2014/08/acordo 
‐ e‐ melhor‐ opcao‐ para‐ briga‐ entre‐ vizinhos‐ em‐ condominios.html. 

Adaptado.) 
  

Assinale a alternativa em que o termo destacado 

NÃO pertence à classe gramatical dos demais. 

 a) “Brigas entre vizinhos nos prédios de 

apartamentos são cada vez mais comuns.” (1º§) 

 b) “Antes das multas e até mesmo da Justiça, o 

melhor caminho ainda é ter uma boa conversa.” 

(5º§) 

 c) “Ela teria arranhado o carro de uma delas na 

garagem e as moradoras acabaram brigando feio.” 

(2º§) 

 d) “A convenção do prédio pode definir também 

multas para punir o condômino antissocial, como 

prevê o Código Civil.” (4º§) 

  
Questão 26: CONSULPLAN - TJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Verbo  

Eleições no Brasil 
 

Thais Pacievitch. 

 

As eleições no Brasil são realizadas através do voto 

direto, secreto e obrigatório. A primeira eleição da 

qual existem registros no Brasil, ocorreu em 1532, 

por meio da qual foi escolhido o representante do 

Conselho da Vila de São Vicente. 

  

Atualmente no Brasil ocorrem eleições a cada dois 

anos, sempre nos anos pares. À exceção do cargo 



de senador, que tem mandatos com duração de oito 

anos, os demais cargos eletivos têm mandatos de 

quatro anos. Como as eleições ocorrem a cada dois 

anos, os cargos eletivos são disputados em dois 

grupos, da seguinte forma: eleições federais e 

estaduais – para os cargos de: Presidente da 

República (e vice), Senador, Deputado Federal, 

Governador (e vice) e Deputado Estadual; eleições 

municipais – para os cargos de Prefeito (e vice) e 

Vereadores. 

  

As eleições ocorrem no primeiro domingo de 

outubro. Os cargos correspondentes ao Poder 

Legislativo (Senadores, Deputados Federais, 

Deputados Estaduais e Vereadores) são disputados 

em turno único. Para os cargos do Poder Executivo 

(Presidente, Governadores e Prefeitos), pode haver 

segundo turno, a ser realizado no último domingo 

de outubro. 

 

Os candidatos a qualquer cargo são filiados a algum 

dos mais de 30 partidos políticos legalizados 

existentes no país, cada um com uma ideologia 

política. Todos os partidos recebem recursos do 

fundo partidário, acesso aos meios de comunicação 

(rádio e TV), e direito ao horário eleitoral durante 

as campanhas. 

  

O processo eleitoral é organizado pela Justiça 

Eleitoral, que é composta pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), cuja sede é em Brasília, pelos 

Tribunais Regionais Eleitorais (TRE), sendo um em 

cada estado, território ou Distrito, pelos Juízes 

Eleitorais e pelas Juntas Eleitorais. Todos estes 

órgãos são regidos pelo Código Eleitoral, que 

estabelece as competências de cada 

órgão/segmento. 

 

Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 14, 

o voto é facultativo para os analfabetos, aos 

maiores de 70 anos e para os maiores de 16 anos e 

menores de 18 anos. É obrigatório para os cidadãos 

entre 18 e 70 anos, sendo necessário justificar a 

ausência em qualquer seção eleitoral, no dia da 

eleição, sob pena de multa. 

  

Desde 2000, com o uso das urnas eletrônicas, as 

eleições brasileiras passaram a ser totalmente 

informatizadas, o que permite que atualmente sejam 

consideradas as eleições mais rápidas e atualizadas 

do mundo. 

 
(Disponível em: http://www.infoescola.com/direito/eleicoes‐ no‐ brasil/. 

Acesso em: 10/03/2015.) 
  

No trecho “Para os cargos do Poder Executivo 

(Presidente, Governadores e Prefeitos), pode haver 

segundo turno, a ser realizado no último domingo 

de outubro.” (3º§), a forma verbal “pode haver” 

exerce o valor semântico de 

 a)  dúvida. 

 b)  hipótese. 

 c)  condição. 

 d)  consequência. 

  
Questão 27: CONSULPLAN - AJ (TRE SC)/TRE 

SC/Apoio Especializado/Engenharia/2008  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego 

dos modos e tempos verbais  

TEXTO: 

  

O homem – gravador 
 

Dizer que ele era louco por música é pouco. Lionel 

Mapleson era filho do secretário musical da rainha 

Vitória, sobrinho de um dos maiores empresários 

ingleses de óperas e já havia estudado canto e 

violino. Mas só sossegou quando conseguiu, aos 25 

anos, virar bibliotecário do Metropolitan Opera de 

Nova York, desde aquela época a maior casa 

americana de espetáculos de música erudita. 

 

Nascido na Inglaterra e radicado dos EUA, 

Mapleson era amigo pessoal de Thomas Edison, de 

quem adquiriu um fonógrafo. Naquele ano de 1900, 

esse aparelho enorme, com cilindros de cera em vez 

de discos e um cornetão do tamanho de uma 

pessoa, era o que havia de mais moderno em termos 

de gravação e reprodução de som. 

 

Fascinado com seu novo brinquedinho, Mapleson 

teve uma idéia genial: gravar as apresentações de 

ópera do Metropolitan para colecioná-las e ouvi-las 

quando quisesse. Até então, ninguém tinha tido a 

sacada de gravar shows ao vivo. Mesmo porque, 

como já foi possível perceber, aquele 

gravadorzinho do começo do século 20 estava 

longe de ser um aparelho de bolso. Só mesmo com 

muita influência para convencer os administradores 

da casa a colocar o trambolho dentro do ponto – um 

buraco na beira do palco de onde auxiliares 

sopravam o texto da ária para os cantores. Mas, 

como prejudicava a visão, o fonógrafo foi gongado 

pela platéia. O jeito foi levá-lo para a coxia, o que 

justifica a péssima qualidade das gravações: “É 

como ouvir concerto num camarim cheio de gente 

através de uma porta que fica abrindo e fechando”, 

definiu um amigo. 

 

Por 4 anos, Mapleson gravou centenas de cilindros 

de dois minutos, entre eles os únicos registros de 



óperas cantadas por Jean de Reszke, o maior tenor 

do mundo até aparecer Caruso. Também são dele as 

primeiras gravações de hits eruditos como a ária 

Ritorna Vincitor da ópera Aída, de Verdi, e o Coro 

dos Soldados, do Fausto de Gounod. Mas a festa 

acabou quando grandes gravadoras, pegando carona 

na idéia de Mapleson, fecharam contratos para 

registrar os recitais. Delicadamente, o Metropolitan 

pediu que ele levasse seu brinquedinho de volta 

para casa. E Mapleson voltou ao anonimato. Até 

tentou negociar com gravadoras londrinas para ter 

seus cilindros transformados em discos. Mas isso só 

aconteceu no final de sua vida, quando as gravações 

foram redescobertas por colecionadores e acabaram 

reeditadas em elepês. 

 

Mapleson morreu aos 72 anos, ainda como 

bibliotecário do teatro, sem imaginar que os frutos 

da sua inocente idéia traria muita alegria aos fãs de 

música erudita e inspiraria a maior dor de cabeça da 

indústria fonográfica: a pirataria. 

 
(Texto Ayrton Mugnaini Jr.Revista “ Superinteressante”. Julho/2008 p. 54.) 
  

Assinale a alternativa em que há ERRO de flexão 

verbal: 

 a) Todos diziam que ele era louco por música. 

 b) Não queiram destruir as gravações das óperas. 

 c) Se as gravadoras proporem um bom negócio, ele 

concordará. 

 d) Peça a ele que leve seu brinquedinho de volta 

para casa. 

 e) Quando o vir, fale com ele. 

  
Questão 28: CONSULPLAN - Aux FOP 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego 

dos modos e tempos verbais  

Texto 
 

É preciso aperfeiçoar a Lei Seca 
 

Embora não tenha sido capaz de atender às 

generosas expectativas anunciadas no momento em 

que foi aprovada pelo Congresso, os números 

oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir 

o desperdício de vidas humanas. Contando 

indenizações por morte pagas às famílias de vítimas 

de acidentes fatais, um levantamento do 

Departamento Nacional de Trânsito mostra que, em 

2007, quando a legislação ainda não entrara em 

vigor, morria uma pessoa a cada 742 veículos. Em 

2009, o último ano para o qual todos os dados estão 

disponíveis e o segundo da Lei Seca, morria uma 

pessoa para cada 1.119 veículos. 

 

Embora esses resultados não possam ser 

considerados civilizados, é bom advertir que eles 

podem piorar. A Lei Seca já nasceu com uma 

ambiguidade. Com base no princípio constitucional 

de que ninguém é obrigado a produzir provas 

contra si mesmo, nenhum motorista pode ser 

forçado a fazer o teste do bafômetro nem submeter-

se contra a vontade a um exame de sangue para 

comprovar o nível de álcool no organismo. 

 

Em hora oportuna, o governo federal e os 

parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 

Seca. É uma preocupação correta. 

  
(Época, 9 de abril de 2012) 
  

As frases transcritas do texto apresentam o mesmo 

tempo verbal, EXCETO: 

 a) “... os números oficiais comprovam que a Lei 

Seca ajuda a reduzir...” 

 b) “... morria uma pessoa para cada 1.119 

veículos.” 

 c) “... é bom advertir que eles podem piorar.” 

 d) “ninguém é obrigado a produzir provas contra si 

mesmo...” 

 e) “... um levantamento do Departamento Nacional 

de Trânsito mostra que,...” 

  
Questão 29: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego 

dos modos e tempos verbais  

TEXTO I: 

 

POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008-

2009: mais de 90% da população 

comem poucas frutas, legumes e verduras 
 

O consumo alimentar da população brasileira 

combina a tradicional dieta à base de arroz e feijão 

com alimentos com poucos nutrientes e muitas 

calorias. A ingestão diária de frutas, legumes e 

verduras está abaixo dos níveis recomendados pelo 

Ministério da Saúde (400g) para mais de 90% da 

população. Já as bebidas com adição de açúcar 

(sucos, refrescos e refrigerantes) têm consumo 

elevado, especialmente entre os adolescentes, que 

ingerem o dobro da quantidade registrada para 

adultos e idosos, além de apresentarem alta 

frequência de consumo de biscoitos, linguiças, 

salsichas, mortadelas, sanduíches e salgados e uma 

menor ingestão de feijão, saladas e verduras. 

 

A ingestão de alguns componentes de uma dieta 

saudável, como arroz, feijão, peixe fresco e farinha 

de mandioca, diminui à medida que aumenta o 



rendimento familiar per capita. Já o consumo de 

pizzas, salgados fritos, doces e refrigerantes se 

eleva. A ingestão de frutas, verduras e laticínios 

diet/light também aumenta com a renda. 

 

Na área rural, as médias de consumo individual 

diário foram maiores para arroz, feijão, peixe 

fresco, batata-doce, farinha de mandioca e manga, 

entre outros. Já na área urbana, destacaram-se 

refrigerantes, pães, cervejas, pizzas e biscoitos 

recheados. 

 

O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão 

calórica total e foi maior nas áreas urbanas, na 

região Sudeste, entre os homens e para indivíduos 

na faixa de renda familiar per capita mais elevada. 

 

Entre as prevalências de inadequação de consumo 

(percentuais de pessoas que ingerem determinado 

nutriente em níveis abaixo das necessidades diárias 

ou acima do limite recomendado) destacam-se o 

excesso de gorduras saturadas e açúcar (82% e 61% 

da população, respectivamente) e escassez de fibras 

(68% da população). 

 
(http://www.ibge.gov.br / com adaptações) 
  

“Na área rural, as médias de consumo individual 

diário foram maiores para arroz, feijão, peixe 

fresco, batata-doce, farinha de mandioca e manga, 

entre outros.” Assinale a frase em que o verbo está 

flexionado nos mesmos tempo e modo do verbo em 

destaque. 

 a) Jamais esteve naquele lugar. 

 b) Não participarei deste evento. 

 c) Compareça à secretaria agora. 

 d) Sempre tomava aquelas atitudes. 

 e) Não acredito nesta possibilidade. 

  
Questão 30: CONSULPLAN - Aux Adm (Monte 

Belo)/Pref Monte Belo/I/2011  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego 

dos modos e tempos verbais  

Nesta trajetória, em parte minha, em parte de 

minhas ficções – já escritas ou ainda nem definidas 

– ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a 

vida mas uma vida digna; o bem maior não é o 

amor mas um amor que dê alegria e paz – e que, 

mesmo se terminar, continuará nos aquecendo na 

memória. 

 

E que há sempre, em algum lugar talvez 

inesperado, a possibilidade de música e voo. 

 

Não há fase da vida para ser paciente e virtuoso; 

não há idade para ser belo, amoroso e sensual. 

 

De todos os meus livros, este é especialmente uma 

série de reflexões, em prosa e em poesia, sobre os 

medos e alegrias, ganhos e perdas que nos traz o 

amor em suas várias formas. Ele nos faz melhores 

se tiver sido bom; nos ajuda a aceitar a 

transformação se tiver sido terno; nos ensina a 

respeitar a liberdade se tiver sido sagrado. E se for 

tudo isso, certamente será um amor demorado, um 

amor delicado, um digno amor; mesmo doente 

vestirá seu traje de baile para não perturbar a calma 

de quem é amado; mesmo solitário porá a máscara 

da festa para não inquietar quem precisa partir. 

 

Não sei se fui capaz dele ou se o mereci, mas esse 

amor – cuja duração nem sempre importa – vale 

muitas vidas e não nos pertence. Foi colocado em 

nós como um aroma num frasco, guiado por outra 

mão que não a do mero acaso. Tem em si uma luz 

que a maturidade torna mais vibrante e espalhada – 

e, apesar das dores, muito mais enternecida. 

  
(Lya Luft) 
  

Assinale a afirmativa que apresenta verbo no 

presente do indicativo. 

 a)  “Certamente será um amor demorado.” 

 b)  “Ficou-me a certeza de que o bem supremo não 

é a vida mas uma vida digna.” 

 c)  “Ele nos faz melhores se tiver sido bom.” 

 d)  “Foi colocado em nós como um aroma num 

frasco,...” 

 e)  “Não sei se fui capaz dele ou se o mereci,...” 

  
Questão 31: CONSULPLAN - Fisc 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Obras/2013  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego 

dos modos e tempos verbais  

Texto 
 

Ceará, o berço do Pacto 
 

Programa que inspirou o pacto nacional nasceu em 

Sobral e é criticado por ter material didático 

padronizado e estar baseado em avaliações. 

 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é 

uma colcha de retalhos que articula diversas 

experiências de alfabetização no Brasil aliadas à 

formação de professores, a exemplo do Pró-

Letramento. Mas a principal inspiração e modelo 

essencial para o Pnaic é um programa do governo 

do Ceará. O programa que nasceu em Sobral foi 

introduzido em 2004 para a erradicação do 

analfabetismo no município e batizado de Programa 



pela Alfabetização na Idade Certa (Paic). 

 

Reflexo no Ideb 
 

O Paic surgiu da constatação de que apenas 15% 

dos alunos do 2º ano do ensino fundamental do 

Ceará liam e compreendiam um pequeno texto, e 

somente 42% conseguiram produzir um pequeno 

texto (nenhum foi considerado ortográfico). 

 

Com o auxílio da Undime e da Unicef, o Paic 

conseguiu capilaridade nos municípios, e se 

concentrou em cinco eixos: gestão da educação 

municipal, avaliação externa, alfabetização, 

educação infantil, literatura infantil e formação do 

leitor. Desde então, o Ideb do estado para o 4º e 5º 

ano pulou de 3,2, em 2005, para 4,9 em 2011 (o 

esperado era 4,0). Se em 2007 apenas 15 

municípios, de um universo de 184, tinham nível 

considerado desejável de alfabetização (um deles 

era Sobral), em 2011 praticamente todos os 

municípios alcançaram o mesmo patamar (com a 

exceção de cinco, que ficaram no nível “suficiente”, 

segundo mais alto). 

  

Para Idevaldo Bodião, ex-professor da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal do Ceará, ex-

secretário de Educação e Assistência Social de 

Fortaleza e membro do Comitê Ceará da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, os rápidos 

resultados da iniciativa foram o principal atrativo 

da atenção do MEC. “Com a troca de ministros, era 

preciso encontrar um programa rápido e urgente 

que desse resultados imediatos. E não é fácil 

propor, gestar e criar um programa para aplicá-lo 

nacionalmente e que tenha resultados em um ano 

ou dois no máximo. Então, a saída foi encontrar 

algo que já existia, e que pudesse ter visibilidade e 

capilaridade”, analisa. 

  

Diferenças no material 
  

A principal diferença entre o Paic e o Pnaic está no 

modelo de material adotado nas formações de 

orientadores de estudo. Enquanto o Pacto reuniu 

pesquisadores do Brasil inteiro para elaborar um 

material aberto e que respeitasse contextos locais e 

desse liberdade para o professor alfabetizador 

embasar sua própria prática pedagógica, o Paic 

criou um material único para o estado que, apesar 

de sua boa qualidade, segundo Bodião, tolheu a 

autonomia do professor. 

  

Nesse sentido, a formação seria mais um 

treinamento para aplicar as apostilas do que 

fundamentos para o educador refletir e elaborar 

suas próprias práticas. “Minha preocupação é que 

se amanhã tirarmos o material desse professor, 

como ele dará aula? Ele fica absolutamente órfão.” 

E uma dependência como essa do material exigiria 

uma formação continuada permanente, o que não 

acontece. Dessa forma, a iniciativa estaria fadada a 

ser extinta tão logo não houvesse mais o material, 

deixando os educadores reféns de uma política que 

pode ser alterada com uma mudança de governo. 

 

Maria do Rosário Longo Mordatti, professora 

titular da Unesp-Marília e presidente da Associação 

Brasileira de Alfabetização faz ressalvas a materiais 

prontos. “Todos os materiais previamente 

elaborados têm em princípio um problema: sua 

possibilidade de utilização é bem genérica e ampla 

para todas as situações”, afirma. “O que ocorre na 

sala de aula e faz o aluno aprender é a relação que 

se estabelece entre professor e aluno.” 

 

Segundo Maria do Socorro Nunes Macedo, 

professora da Universidade Federal de São João 

Del Rei (UFSJ) e coordenadora do GT de 

Alfabetização, Leitura e Escrita da Anped, o Pnaic 

busca driblar justamente essa questão do material 

da experiência do Ceará, em vez de elaborar um 

conteúdo único, instrumentalizando o professor 

para fazer um trabalho a partir do contexto em que 

está inserido. 

 

Leitura do mundo 
 

Outra preocupação expressada por Bodião em 

relação ao Paic é com a valorização quase que 

absoluta de conteúdos de língua portuguesa, 

deixando de lado a leitura do mundo citada por 

Paulo Freire (“A leitura do mundo precede a leitura 

da palavra”, dizia o educador). Para Bodião, o 

processo de alfabetização deveria auxiliar os alunos 

a entenderem o mundo a partir da palavra escrita, e 

não simplesmente a aplicarem conteúdos 

disciplinares. 

  

A avaliação é um dos alicerces do Paic, e o seu 

modelo inspirou o Pacto Nacional. Isso leva ao 

questionamento, segundo Bodião, sobre o que a 

avaliação realmente avalia. “Ela avalia se o 

professor está cumprindo as diretrizes na 

formatação do Paic. Então qualquer outro professor 

que tenha um processo de alfabetização diferente 

não vai bem na avaliação, e isso não quer dizer que 

ele ensina errado, mas que ele não ensina como no 

material do Paic”, argumenta. 

  



Os resultados rápidos permitidos pela avaliação são 

o maior atrativo de programas como o Paic e o 

Pnaic. O modelo adotado pelas iniciativas, diz 

Bodião, é capaz de mudar mapas de alfabetização 

no curto prazo, em cerca de dois anos. Isso seria 

ideal, se houvesse um legado deixado pelas 

experiências. O especialista teme, dessa forma, que 

em dez anos nada reste desses programas. “Parece 

que só sobrevivem enquanto existe o treinamento 

para a aplicação do material que está pronto. Não se 

investe na compreensão autônoma dos próprios 

professores. E isso é um complicador que não tem 

sido tratado.” 

  
(Carmen Guerreiro. Ceará, o berço do Pacto. Educação, São Paulo, Ano 

17, n. 193, p. 72-74. Maio/2013.) 
  

Quanto à classificação verbal do termo sublinhado, 

marque a alternativa correta. 

 a)  “... conseguiu capilaridade nos municípios,...” – 

futuro do presente 

 b)  “... a avaliação é um dos alicerces do Paic,...” 

– pretérito imperfeito 

 c)  “... a formação seria mais um treinamento...” – 

presente do indicativo 

 d)  “... se houvesse um legado deixado pelas 

experiências.” – pretérito perfeito 

 e)  “... e somente 42% conseguiram produzir um 

pequeno texto...” – pretérito perfeito 

  
Questão 32: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego 

dos modos e tempos verbais  

Texto 

 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 

prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  

2012.) 
  

“Uma testemunha realista, meramente interessada 

na descrição dos fatos aparentes, contaria que, 

uma destas tardes, um pobre táxi...” (3º§). Os 

tempos verbais assumem vários valores semânticos. 

Na passagem anterior, a forma verbal “contaria” 

exprime uma ação 

 a) incerta. 

 b) passada. 



 c) rotineira. 

 d) concluída. 

  
Questão 33: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego 

dos modos e tempos verbais  

Texto 

 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 

prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  

2012.) 
  

Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as 

formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, 

EXCETO: 

 a) “Lembrei‐ me de tudo isso...” (2º§) 

 b) “... pois a pancada que a atingiu afetou‐ a...” 

(2º§) 

 c) “ … essa árvore deverá morrer dentro em 

breve:…” (2º§) 

 d) “ ... e o carro, em movimento, dirigiu‐ se, 

desgovernado,...” (3º§) 

  
Questão 34: CONSULPLAN - Aux Adm 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego 

dos modos e tempos verbais  

Texto 
 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 



cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  
e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  

“Uma testemunha realista, meramente interessada 

na descrição dos fatos aparentes, contaria que, 

uma destas tardes, um pobre táxi...” (3º§). Os 

tempos verbais assumem vários valores semânticos. 

Na passagem anterior, a forma verbal “contaria” 

exprime uma ação 

 a) incerta. 

 b) passada. 

 c) rotineira. 

 d) concluída. 

 e) imperativa. 

  
Questão 35: CONSULPLAN - Aux Adm 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego 

dos modos e tempos verbais  

Texto 
 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 



ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  

e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  

Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as 

formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, 

EXCETO: 

 a) “Lembrei‐ me de tudo isso...” (2º§) 

 b) “... pois a pancada que a atingiu afetou‐ a...” 

(2º§) 

 c) “ … essa árvore deverá morrer dentro em 

breve:…” (2º§) 

 d) “ ... e o carro, em movimento, dirigiu‐ se, 

desgovernado,...” (3º§) 

 e) “ … esse pequeno deus que encantou para 

sempre a infância,…” (1º§) 

  
Questão 36: CONSULPLAN - Aux Lab 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego 

dos modos e tempos verbais  

 

  

No 8º objetivo, “Todo mundo trabalhando pelo 

desenvolvimento”, a forma verbal apresentada 

indica ação 

 a)  futura. 

 b)  imposta. 

 c)  contínua. 

 d)  finalizada. 

  
Questão 37: CONSULPLAN - TJ 

TSE/TSE/Administrativa/2012  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego 

dos modos e tempos verbais  

Presente perfeito 

 

Aproveito a chegada do 13° salário e a proximidade 

do Natal para discutir o presente perfeito. Num 

mundo perfeitamente racional, ninguém nem 

pestanejaria antes de presentear seus familiares e 

amigos com dinheiro vivo. 

 

Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o 

risco de errar, pois o presenteado escolhe o que 

quiser, e no tamanho certo. Melhor, ele pode juntar 

recursos de diversas origens e comprar um item 

mais caro, que ninguém sozinho poderia oferecer-

lhe. 

 

Só que o mundo não é um lugar racional. Se você 

regalar sua mulher com um caríssimo jantar na 

expectativa de uma noite tórrida de amor, estará 

sendo romântico. Mas, se ousar oferecer-lhe 

dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples 

cafajeste. 

 

Analogamente, você ficará bem se levar um bom 

vinho para o almoço de Dia das Mães na casa da 

sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e 

estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se tornará 

“persona non grata” para sempre naquele lar. 

 

Essas incongruências chamaram a atenção de 

economistas comportamentais, que desenvolveram 

modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos 

em dois mundos distintos, o das relações sociais e o 

da economia de mercado. Enquanto o primeiro é 

regido por valores como amor e lealdade, o 

segundo tem como marca indexadores monetários e 

contratos. Sempre que misturamos os dois registros, 

surgem mal-entendidos. 

  

O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe 

que, no mundo das relações sociais, o presente 

serve para aliviar culpas: ofereça ao presenteado 

algo de que ele goste, mas acha bobagem comprar, 

como um jantar naquele restaurante chique ou um 

perfume um pouco mais caro. O que você está lhe 

dando, na verdade, é uma licença para ser 

extravagante. 

 

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o 

sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada 

mais são que dinheiro com prazo de validade e 

restrições de onde pode ser gasto. 

 
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 
  

Experimente, porém, sacar a carteira... Assinale a 

alternativa em que a alteração da estrutura anterior 

tenha sido feita observando correta relação entre 



pessoas do discurso e formas verbais. 

 a)  Experimentes, porém, sacar tua carteira... 

 b)  Experimenta, porém, sacar tua carteira... 

 c)  Experimentais, porém, sacar vossa carteira... 

 d)  Experimenteis, porém, sacar vossa carteira... 

  

  
Questão 38: CONSULPLAN - Ana Sis 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Vozes (voz passiva e voz ativa)  

Texto 

 

O prazer de matar 
 

Não passa uma semana sem que novos atentados 

matem dezenas de pessoas. Isso acontece com mais 

frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na 

Síria, em países da África Central. Matar inocentes 

indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez 

que leio uma notícia dessas, surpreendo‐ me como 

se a lesse pela primeira vez. 

 

Não há dúvida de que homicídio puro e simples não 

deixa de me espantar. De fato, tirar deliberadamente 

a vida de alguém é coisa que não compreendo nem 

aceito. Mas sei, como todo mundo, que, 

dependendo do seu temperamento, pode uma 

pessoa perder a cabeça e matar um suposto inimigo. 

 

Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, 

por isso mesmo, fazem isso com certa frequência. 

Lembro‐ me de um jovem que foi preso logo 

depois de liquidar um desafeto. Quando o policial 

lhe disse que no próximo ano seria maior de idade 

e, se voltasse a matar alguém, iria para a cadeia, ele 

respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 

 

No que se refere aos atentados, há os motivados por 

razões políticas e religiosas e há os que, ao que tudo 

indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é 

pirado. Esses são os atentados tipicamente 

norte‐ americanos. Com impressionante frequência, 

surge um sujeito empunhando um revólver ou um 

fuzil‐ metralhadora que começa a disparar a esmo 

dentro de um shopping ou de uma universidade. Ele 

sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por 

policiais. 

 

A loucura é certamente um componente desse 

desatino homicida. Não obstante, a gente se 

pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. 

Será porque todo mundo lá tem arma em casa ou no 

porão? Os fabricantes de armas garantem que não, 

que não é por isso, mas tenho dificuldade de 

acreditar neles. 

 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja 

motivação é político‐ religiosa, e difere também, 

por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, 

pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 

objetiva e friamente por um líder. 

 

A afinidade que há entre eles é o propósito de 

assassinar pessoas inocentes. E é precisamente esse 

ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por 

exemplo, um terrorista, com o corpo coberto de 

bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, 

explode as bombas e a si mesmo, matando dezenas 

de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não 

ser mostrar seu ódio ao adversário; e, nesse caso, 

por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria 

homicida desconhece limites. É outra modalidade 

de loucura. 

 

Mas há ainda os casos em que a fúria homicida 

mata indiscriminadamente pessoas de outros países, 

que nada têm a ver com os propósitos do atentado. 

Exemplo disso foi o caso das Torres Gêmeas, em 

Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O 

atentado visava os norte‐ americanos, mas matou 

franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem 

mesmo se pode excluir, dentre as vítimas daquele 

atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a 

causa defendida pelos terroristas. É a insensatez 

levada ao último grau, que só se explica pela 

cegueira a que leva o fanatismo religioso. 

 

O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que 

o atentado terrorista não traz nenhum benefício a 

quem o projeta e o faz acontecer, a não ser 

satisfazer seus desejos homicidas. De fato, o 

terrorismo é a expressão da derrota política de 

quem o promove, a reação desesperada de quem 

sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer 

o adversário e chegar ao poder. 

 

Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal 

desvario, mesmo porque, além do assassinato em 

massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o 

terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 

fatos quase inacreditáveis. 

 

Como o que ouvi da boca do chefe supremo do 

Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o menino 

bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, 

em Israel, era seu filho e tinha 16 anos. E 

acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está 

sendo preparado para se sacrificar por Alá”. O 

curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas 

ele, o pai, continua vivo. 



 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/2014. 

Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐ o‐ pra

zer‐ de‐ matar.shtml.) 
  

O trecho “Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, 

é abatido por policiais.” (4º§) está reescrito 

corretamente na voz ativa, de acordo com a norma 

padrão, em: 

 a) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, 

policiais abatem. 

 b) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, 

policiais o abatem. 

 c) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, 

policiais abatem‐ o. 

 d) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, 

policiais abatem‐ no. 

  
Questão 39: CONSULPLAN - Psico 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Vozes (voz passiva e voz ativa)  

Texto 
 

O prazer de matar 
 

Não passa uma semana sem que novos atentados 

matem dezenas de pessoas. Isso acontece com mais 

frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na 

Síria, em países da África Central. Matar inocentes 

indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez 

que leio uma notícia dessas, surpreendo‐ me como 

se a lesse pela primeira vez. 

 

Não há dúvida de que homicídio puro e simples não 

deixa de me espantar. De fato, tirar deliberadamente 

a vida de alguém é coisa que não compreendo nem 

aceito. Mas sei, como todo mundo, que, 

dependendo do seu temperamento, pode uma 

pessoa perder a cabeça e matar um suposto inimigo. 

 

Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, 

por isso mesmo, fazem isso com certa frequência. 

Lembro‐ me de um jovem que foi preso logo 

depois de liquidar um desafeto. Quando o policial 

lhe disse que no próximo ano seria maior de idade 

e, se voltasse a matar alguém, iria para a cadeia, ele 

respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 

 

No que se refere aos atentados, há os motivados por 

razões políticas e religiosas e há os que, ao que tudo 

indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é 

pirado. Esses são os atentados tipicamente 

norte‐ americanos. Com impressionante frequência, 

surge um sujeito empunhando um revólver ou um 

fuzil‐ metralhadora que começa a disparar a esmo 

dentro de um shopping ou de uma universidade. Ele 

sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por 

policiais. 

 

A loucura é certamente um componente desse 

desatino homicida. Não obstante, a gente se 

pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. 

Será porque todo mundo lá tem arma em casa ou no 

porão? Os fabricantes de armas garantem que não, 

que não é por isso, mas tenho dificuldade de 

acreditar neles. 

 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja 

motivação é político‐ religiosa, e difere também, 

por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, 

pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 

objetiva e friamente por um líder. 

 

A afinidade que há entre eles é o propósito de 

assassinar pessoas inocentes. E é precisamente esse 

ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por 

exemplo, um terrorista, com o corpo coberto de 

bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, 

explode as bombas e a si mesmo, matando dezenas 

de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não 

ser mostrar seu ódio ao adversário; e, nesse caso, 

por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria 

homicida desconhece limites. É outra modalidade 

de loucura. 

 

Mas há ainda os casos em que a fúria homicida 

mata indiscriminadamente pessoas de outros países, 

que nada têm a ver com os propósitos do atentado. 

Exemplo disso foi o caso das Torres Gêmeas, em 

Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O 

atentado visava os norte‐ americanos, mas matou 

franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem 

mesmo se pode excluir, dentre as vítimas daquele 

atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a 

causa defendida pelos terroristas. É a insensatez 

levada ao último grau, que só se explica pela 

cegueira a que leva o fanatismo religioso. 

 

O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que 

o atentado terrorista não traz nenhum benefício a 

quem o projeta e o faz acontecer, a não ser 

satisfazer seus desejos homicidas. De fato, o 

terrorismo é a expressão da derrota política de 

quem o promove, a reação desesperada de quem 

sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer 

o adversário e chegar ao poder. 

 

Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal 

desvario, mesmo porque, além do assassinato em 

massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o 

terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 



fatos quase inacreditáveis. 

 

Como o que ouvi da boca do chefe supremo do 

Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o menino 

bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, 

em Israel, era seu filho e tinha 16 anos. E 

acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está 

sendo preparado para se sacrificar por Alá”. O 

curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas 

ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/ 

2014. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐ o‐ pra

zer‐ de‐ matar.shtml.) 
  

O trecho “Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, 

é abatido por policiais.” (4º§) está reescrito 

corretamente na voz ativa, de acordo com a norma 

padrão, em: 

 a) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, 

policiais abatem. 

 b) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, 

policiais o abatem. 

 c) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, 

policiais abatem‐ o. 

 d) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, 

policiais abatem‐ lo. 

 e) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, 

policiais abatem‐ no. 

  
Questão 40: CONSULPLAN - AJ (TRE SC)/TRE 

SC/Apoio Especializado/Engenharia/2008  

Assunto: Adjetivo  

TEXTO: 

  

O homem – gravador 
 

Dizer que ele era louco por música é pouco. Lionel 

Mapleson era filho do secretário musical da rainha 

Vitória, sobrinho de um dos maiores empresários 

ingleses de óperas e já havia estudado canto e 

violino. Mas só sossegou quando conseguiu, aos 25 

anos, virar bibliotecário do Metropolitan Opera de 

Nova York, desde aquela época a maior casa 

americana de espetáculos de música erudita. 

 

Nascido na Inglaterra e radicado dos EUA, 

Mapleson era amigo pessoal de Thomas Edison, de 

quem adquiriu um fonógrafo. Naquele ano de 1900, 

esse aparelho enorme, com cilindros de cera em vez 

de discos e um cornetão do tamanho de uma 

pessoa, era o que havia de mais moderno em termos 

de gravação e reprodução de som. 

 

Fascinado com seu novo brinquedinho, Mapleson 

teve uma idéia genial: gravar as apresentações de 

ópera do Metropolitan para colecioná-las e ouvi-las 

quando quisesse. Até então, ninguém tinha tido a 

sacada de gravar shows ao vivo. Mesmo porque, 

como já foi possível perceber, aquele 

gravadorzinho do começo do século 20 estava 

longe de ser um aparelho de bolso. Só mesmo com 

muita influência para convencer os administradores 

da casa a colocar o trambolho dentro do ponto – um 

buraco na beira do palco de onde auxiliares 

sopravam o texto da ária para os cantores. Mas, 

como prejudicava a visão, o fonógrafo foi gongado 

pela platéia. O jeito foi levá-lo para a coxia, o que 

justifica a péssima qualidade das gravações: “É 

como ouvir concerto num camarim cheio de gente 

através de uma porta que fica abrindo e fechando”, 

definiu um amigo. 

 

Por 4 anos, Mapleson gravou centenas de cilindros 

de dois minutos, entre eles os únicos registros de 

óperas cantadas por Jean de Reszke, o maior tenor 

do mundo até aparecer Caruso. Também são dele as 

primeiras gravações de hits eruditos como a ária 

Ritorna Vincitor da ópera Aída, de Verdi, e o Coro 

dos Soldados, do Fausto de Gounod. Mas a festa 

acabou quando grandes gravadoras, pegando carona 

na idéia de Mapleson, fecharam contratos para 

registrar os recitais. Delicadamente, o Metropolitan 

pediu que ele levasse seu brinquedinho de volta 

para casa. E Mapleson voltou ao anonimato. Até 

tentou negociar com gravadoras londrinas para ter 

seus cilindros transformados em discos. Mas isso só 

aconteceu no final de sua vida, quando as gravações 

foram redescobertas por colecionadores e acabaram 

reeditadas em elepês. 

 

Mapleson morreu aos 72 anos, ainda como 

bibliotecário do teatro, sem imaginar que os frutos 

da sua inocente idéia traria muita alegria aos fãs de 

música erudita e inspiraria a maior dor de cabeça da 

indústria fonográfica: a pirataria. 

 
(Texto Ayrton Mugnaini Jr.Revista “ Superinteressante”. Julho/2008 p. 54.) 
  

A frase que NÃO apresenta qualquer exemplo de 

comparativo ou superlativo é: 

 a) “... e já havia estudado canto e violino.” 

 b) “... desde aquela época a maior casa 

americana...” 

 c) “... havia de mais moderno em termos de 

gravação...” 

 d) “... por Jean Reszke, o maior tenor de óperas 

cantadas do mundo...” 

 e) “... e inspiraria a maior dor de cabeça da 

indústria...” 

  
Questão 41: CONSULPLAN - Aud 



(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  

Assunto: Adjetivo  

Texto 
 

Envelhecer com mel ou fel? 

 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre-lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

 

[...] 

 

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum-quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

 

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

 

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

 

[...] 

 

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco-íris na alma. 

 

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam-se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Na frase “E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira...” (5º§), há 

um adjetivo no grau 

 a)  comparativo de igualdade. 

 b)  superlativo absoluto analítico. 

 c)  superlativo absoluto sintético. 

 d)  comparativo de superioridade. 

 e)  superlativo relativo de superioridade. 

  
Questão 42: CONSULPLAN - Dent 

(CODESP)/CODESP/Periodontista/2013  

Assunto: Adjetivo  

Texto 
  

Envelhecer com mel ou fel? 
  

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre‐ lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

  

[...] 

  

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum‐ quase combustível, 



flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem,  completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

  

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando‐ se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

  

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou‐ se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

  

[...] 

  

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco‐ íris na alma. 

  

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam‐ se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Na frase “E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando‐ se nas mãos da cozinheira...” (5º§), 

há um adjetivo no grau 

 a) comparativo de igualdade. 

 b) superlativo absoluto analítico . 

 c) superlativo absoluto sintético. 

 d) comparativo de superioridade. 

 e) superlativo relativo de superioridade. 

  
Questão 43: CONSULPLAN - TJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Adjetivo  

Eleições no Brasil 
 

Thais Pacievitch. 

 

As eleições no Brasil são realizadas através do voto 

direto, secreto e obrigatório. A primeira eleição da 

qual existem registros no Brasil, ocorreu em 1532, 

por meio da qual foi escolhido o representante do 

Conselho da Vila de São Vicente. 

  

Atualmente no Brasil ocorrem eleições a cada dois 

anos, sempre nos anos pares. À exceção do cargo 

de senador, que tem mandatos com duração de oito 

anos, os demais cargos eletivos têm mandatos de 

quatro anos. Como as eleições ocorrem a cada dois 

anos, os cargos eletivos são disputados em dois 

grupos, da seguinte forma: eleições federais e 

estaduais – para os cargos de: Presidente da 

República (e vice), Senador, Deputado Federal, 

Governador (e vice) e Deputado Estadual; eleições 

municipais – para os cargos de Prefeito (e vice) e 

Vereadores. 

  

As eleições ocorrem no primeiro domingo de 

outubro. Os cargos correspondentes ao Poder 

Legislativo (Senadores, Deputados Federais, 

Deputados Estaduais e Vereadores) são disputados 

em turno único. Para os cargos do Poder Executivo 

(Presidente, Governadores e Prefeitos), pode haver 

segundo turno, a ser realizado no último domingo 

de outubro. 

 

Os candidatos a qualquer cargo são filiados a algum 

dos mais de 30 partidos políticos legalizados 

existentes no país, cada um com uma ideologia 

política. Todos os partidos recebem recursos do 

fundo partidário, acesso aos meios de comunicação 

(rádio e TV), e direito ao horário eleitoral durante 

as campanhas. 

  



O processo eleitoral é organizado pela Justiça 

Eleitoral, que é composta pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), cuja sede é em Brasília, pelos 

Tribunais Regionais Eleitorais (TRE), sendo um em 

cada estado, território ou Distrito, pelos Juízes 

Eleitorais e pelas Juntas Eleitorais. Todos estes 

órgãos são regidos pelo Código Eleitoral, que 

estabelece as competências de cada 

órgão/segmento. 

 

Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 14, 

o voto é facultativo para os analfabetos, aos 

maiores de 70 anos e para os maiores de 16 anos e 

menores de 18 anos. É obrigatório para os cidadãos 

entre 18 e 70 anos, sendo necessário justificar a 

ausência em qualquer seção eleitoral, no dia da 

eleição, sob pena de multa. 

  

Desde 2000, com o uso das urnas eletrônicas, as 

eleições brasileiras passaram a ser totalmente 

informatizadas, o que permite que atualmente sejam 

consideradas as eleições mais rápidas e atualizadas 

do mundo. 

 
(Disponível em: http://www.infoescola.com/direito/eleicoes‐ no‐ brasil/. 

Acesso em: 10/03/2015.) 
  

O texto “Eleições no Brasil” apresenta de forma 

sucinta o histórico do processo eleitoral e as normas 

em vigor. No segundo parágrafo, a autora cita: os 

cargos eletivos que são disputados no âmbito 

federal e estadual, para os cargos de: “Presidente da 

República (e vice), Senador, Deputado Federal, 

Governador (e vice) e Deputado Estadual; eleições 

municipais – para os cargos de Prefeito (e vice) e 

Vereadores”. Sabe‐ se que, ao serem eleitos e 

empossados serão diferencialmente tratados, 

inclusive pelo emprego dos pronomes de 

tratamento e vocativos que obedecem à secular 

tradição. O vocativo “Excelentíssimo Senhor” deve 

ser empregado ao se referir às seguintes 

autoridades: 

 a)  Senador da República e Deputado Federal. 

 b)  Presidente da República e Senador da 

República. 

 c)  Presidente da República (e vice) e Deputado 

Federal. 

 d)  Presidente do Supremo Tribunal Federal e 

Presidente do Congresso Nacional. 

  

  
Questão 44: CONSULPLAN - Aux SerG 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Advérbio  

A soja é um alimento completo? 
 

Conhecida há mais de 5000 anos no Oriente, a soja, 

nas últimas décadas, tornou-se um produto bastante 

conhecido e teve o seu consumo incentivado. Ela e 

alguns de seus derivados tornaram-se conhecidos 

como “alimentos completos”. Deve-se saber, no 

entanto, que nenhum alimento por si só pode ser 

considerado completo, pois não possui a variedade 

de nutrientes de que necessitamos diariamente. 

 

A soja é uma planta pertencente à família das 

leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha) 

e destaca-se por ser rica em proteínas, lipídios 

(gordura), fibras e algumas vitaminas e minerais. 

 
(Trilhas da Geografia/Roberta Stella/Fragmento) 
  

A palavra “bastante” apresenta como significado 

correto: 

 a) Pouco. 

 b) Necessário. 

 c) Completo. 

 d) Menos. 

 e) Muito. 

  
Questão 45: CONSULPLAN - Ad Adm 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Advérbio  

Texto 
 

Ecologia 
 

Saguis são animais silvestres, a maioria das 

espécies é exclusivamente brasileira. Considerados 

os menores 

macacos do mundo, têm cerca de meio quilo e 30 

centímetros de altura na idade adulta. 

 

Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam 

macacos como animais domésticos, especialmente 

o sagui. Pequeno, engraçado e dócil enquanto 

filhote, encanta toda a família, especialmente as 

crianças. No entanto, torna-se um problema na 

medida em que cresce e adquire a maturidade 

sexual, por volta dos dois anos e meio de idade. A 

partir daí, é comum que eleja um membro da 

família a quem vai direcionar o seu afeto e passe a 

morder as demais pessoas que tentem se aproximar. 

Sua urina passa a ter odor forte e, além de tudo, o 

macaco pode ser facilmente contaminado por 

doenças de humanos e assim transformar-se em um 

transmissor destas. 

 

“Um primata jamais será um animal doméstico”, 

afirma a ecóloga Lívia Botár, coordenadora do 

Projeto Mucky, que socorre, recupera, mantém e 

pesquisa os saguis. Existem casos nos quais o 



pequenino macaco é dócil e pula de ombro em 

ombro na fase adulta, mas este comportamento não 

pode ser considerado “normal”. Trata-se de um 

desvio decorrente de deformidades físicas, 

raquitismo e mesmo de características psicológicas 

anômalas em virtude de um desenvolvimento 

inadequado. 

 

Uma vez decidido que não se quer mais o sagui, o 

que fazer com o animal? Ele já está acostumado a 

ser alimentado e protegido e, apesar da 

agressividade, considera as pessoas com quem 

convive como sua família. Soltá-lo numa floresta é 

condená-lo a sentir fome, frio e solidão. Na 

possibilidade de sobreviver e de ser aceito por um 

grupo, será um transmissor involuntário de doenças 

pela sua convivência com seres humanos. O 

melhor, então, é deixar os saguis viverem nas 

florestas e dar preferência aos cães e gatos, que são 

típicos animais de estimação. 

  
(O Estado de S.Paulo, mar. 2002. Suplemento especial de imóveis. 

Disponível em: www.ampliar.com/mucky.) 
  

No trecho “Pequeno, engraçado e dócil enquanto 

filhote, encanta toda a família, especialmente as 

crianças.”, a palavra destacada indica circunstância 

de 

 a)  lugar. 

 b)  modo. 

 c)  dúvida. 

 d)  afirmação. 

 e)  intensidade. 

  
Questão 46: CONSULPLAN - Ag Adm 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Advérbio  

Texto para responder à questão. 
  

 

  

  

Na expressão “Os cômodos são ridiculamente 

pequenos!”, o termo em destaque está diretamente 

ligado ao adjetivo “pequenos” e estabelece, na 

frase, uma relação de sentido de 

 a)  meio. 

 b)  causa. 

 c)  modo. 

 d)  intensidade. 

  
Questão 47: CONSULPLAN - Aux Lab 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Advérbio  

Pequenas ações mudam o mundo 
 

Com atos simples, adotados no dia a dia, todos 

podem contribuir para evitar o desperdício, tirando 

proveito  

do meio ambiente de forma sustentável. 

 

Há uma semana, pessoas do mundo inteiro 

apagaram suas luzes voluntariamente na Hora do 

Planeta, um evento que contou com a participação 

de 125 países. Medidas como esta, de economizar 

energia elétrica, além de conscientizar a população 

sobre as questões ambientais, contribuem para a 

preservação do meio ambiente. 

 

Adotar práticas sustentáveis tais como dar 

preferência a produtos ecologicamente corretos, 

reciclar, evitar desperdícios, não jogar lixo nas ruas 

e plantar mais árvores são outras medidas sugeridas 

pelo professor de Direito Ambiental, membro da 

comissão de Meio Ambiente da OAB, o advogado e 

biólogo Victo Sarmento. 

 

Mais do que diminuir a conta no final do mês, 

economizar energia elétrica reduz o consumo de 

água nas usinas hidrelétricas. “Demorar menos no 

banho, desligar o chuveiro na hora que estiver se 

ensaboando, verificar se as torneiras estão bem 

fechadas e não lavar calçadas também são 

procedimentos importantes”, lembrou. 

 

[...] 

 

Outra medida bastante simples é economizar e 

reciclar papel. Algumas empresas imprimem 

documentos que serão utilizados de forma 

temporária. Recomenda-se que todos utilizem os 

dois lados do papel, fazendo borrões desses 

documentos. 

 

Com os alimentos não é diferente. É possível 

reduzir a produção de lixo. “A comida que se 

transformaria em lixo pode ser direcionada para 

outras pessoas”, disse. “Cascas de frutas podem 

funcionar como adubo para jardins, pomares e 

plantas ornamentais”. 

  
(Isabela Santos. Disponível em: http://www.nominuto.com. Adaptado.) 
  

É correto afirmar sobre a expressão “bastante 

simples” em “Outra medida bastante simples é 

economizar e reciclar papel.” (4º§) que 

 a)  há um exagero quanto à simplicidade indicada. 

 b)  há uma intensificação da simplicidade atribuída 

à ação relacionada. 

 c)  “bastante” e “simples” são palavras que se 

opõem quanto ao sentido. 

 d)  a palavra “bastante” pode ser eliminada sem 



que haja alteração de sentido. 

  

  
Questão 48: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM 

TO/2013  

Assunto: Artigo  

Texto I. 

 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada 

que aquela moça que está doente naquela casa 

cinzenta quando lesse minha história no jornal 

risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse – 

“ai meu Deus, que história mais engraçada!”. E 

então a contasse para a cozinheira e telefonasse 

para duas ou três amigas para contar a história; e 

todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem 

alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que 

minha história fosse como um raio de sol, 

irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida 

de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma 

ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois 

repetisse para si própria – “mas essa história é 

mesmo muito engraçada!”. 

 

Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, 

o marido bastante aborrecido com a mulher, a 

mulher bastante irritada com o marido, que esse 

casal também fosse atingido pela minha história. O 

marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a 

irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de 

sua má vontade, tomasse conhecimento da história, 

ela também risse muito, e ficassem os dois rindo 

sem poder olhar um para o outro sem rir mais; e 

que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse 

do alegre tempo de namoro, e reencontrassem os 

dois a alegria perdida de estarem juntos. 

 
(Braga, Rubem in. As cem melhores crônicas brasileiras / Joaquim  

Ferreira dos Santos, organização e introdução. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. 
Fragmento.) 
  

Em “Que um casal que estivesse em casa mal-

humorado, [...]” o emprego do artigo “um” confere 

 a) tom de familiaridade à frase. 

 b) designação genérica ao termo “casal”. 

 c) individualização do substantivo “casal”. 

 d) reforço da característica atribuída a “casal”. 

  
Questão 49: CONSULPLAN - Cod Cen 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Conjunção  

TEXTO I: 

 

43% dos domicílios do Brasil são inadequados 

para 

moradia, diz IBGE 

 

Taxa representa 24,7 milhões dos 57,5 milhões de 

lares no país em 2008. Em 1992, porém, 63,2% das 

casas não eram consideradas adequadas. 

 

  

(Quase 25 milhões de lares eram considerados 

inadequados para moradia em 2008 pelo IBGE. 

Foto: Reprodução/TV Globo) 
 

Dos 57,5 milhões de domicílios do Brasil em 2008, 

43% eram considerados inadequados para moradia, 

um total de 24,7 milhões de lares, aponta o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na 

publicação Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável de 2010, divulgada nesta quarta-feira. 

Segundo a pesquisa, isso significa que, naquele 

ano, 32,8 milhões de residências estavam em 

condições adequadas (57%). 

 
(http://g1.globo.com/brasil – 01/09/2010) 
  

“Segundo a pesquisa, isso significa que, ...” A 

palavra “segundo” no trecho em destaque pode ser 

substituída, mantendo o mesmo sentido, por: 

 a) De acordo com. 

 b) Apesar de que. 

 c) Contudo. 

 d) Desta forma. 

 e) Portanto. 

  
Questão 50: CONSULPLAN - Adm 

(Cascavel)/Pref Cascavel/2014  

Assunto: Conjunção  

O pastel e a crise 
 

Quando a crise convida ao pessimismo ou ameaça 

descambar na depressão, está na hora de ler. Poesia 

ou prosa, tanto faz. A partir de certa altura, bom 

mesmo é reler. Reler sobretudo o que nunca se leu, 

como repeti outro dia a um amigo que não é 

chegado à leitura. Ele mergulhou no Proust sem 

escafandro e se sente mal quando vem à tona 

respirar o ar poluído aqui de fora. 

  

Verdadeiro sábio era o Rubem Braga. Tinha com a 

vida uma relação direta, sem intermediação 

intelectual. Houvesse o que houvesse, trazia no 

coração uma medida de equilíbrio que era um dom 

de nascença, mas era também fruto do aprendizado 

que só a experiência dá. No pequeno mundo do 

cotidiano, sabia como ninguém identificar as coisas 

boas da vida. E assim viveu até o último instante. 

 

Certa vez, no auge de uma crise, crivada de 

discursos e de diagnósticos, o Rubem estava de 



olho nas frutas da estação. Madrugador, cedinho já 

sabia das coisas. Quando o largo horizonte nacional 

andava borrascoso, ele se punha a par das nuvens 

negras, mas não mantinha o olhar fixo no pé-direito 

alto da crise. Baixava o olhar ao rodapé, pois o 

sabor do Brasil está também no rés-do-chão. Num 

dia de greve geral, inquietações no ar, tudo fechado, 

o Rubem me telefonou: Vamos ao bar Luís, na rua 

da Carioca? Vamos ver a crise de perto. 

 

E lá fomos nós. O bar estava aberto e o chope, 

esplêndido. Começamos por um preto duplo, que a 

sede era forte. Depois mais um, agora louro. E 

outro. Claro que não faltou o salsichão com 

bastante mostarda. Calados, mas vorazes, 

cumpríamos um rito. Alguém por perto disse que a 

Vila Militar tinha descido com os tanques. Saímos 

dali e fomos a um sebo. O Rubem comprou Xamã, 

do Carlos Lacerda, com dedicatória. Depois, 

pegamos o carro e voltamos pelo Aterro, onde se 

pode exercer o direito da livre eructação. Tinha sido 

um perfeito programa cultural. E sem nenhum 

incentivo do governo. 

 

Vi agora na televisão que o maracujá está em baixa 

e me lembrei do velho Braga. Nem tudo está 

perdido. Fui à feira e comprei também dois 

suculentos abacaxis. Caem bem nesta hora de 

atribulação nacional. Só falta agora descobrir um 

bom pastel de palmito na Zona Norte. Se o Rubem 

estivesse aí, lá iríamos nós atrás da deleitosa 

descoberta. Depois, de cabeça erguida, 

enfrentaríamos a crise até o caos. 

 
(Otto Lara Resende. In: SANTOS, J. F. As cem melhores crônicas 

brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.) 
 

Releia o trecho: “Houvesse o que houvesse, trazia 

no coração uma medida de equilíbrio que era um 

dom de nascença, mas era também fruto do 

aprendizado que só a experiência dá.” (2º§). 

Assinale a alternativa cujo conteúdo define a 

relação entre a ideia introduzida pela palavra 

destacada e aquela veiculada antes dessa mesma 

palavra. 

 a)  Adição. 

 b)  Oposição. 

 c)  Condição. 

 d)  Conclusão. 

 e)  Explicação. 

  
Questão 51: CONSULPLAN - Ana Sis 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Conjunção  

Texto 

 

O prazer de matar 
 

Não passa uma semana sem que novos atentados 

matem dezenas de pessoas. Isso acontece com mais 

frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na 

Síria, em países da África Central. Matar inocentes 

indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez 

que leio uma notícia dessas, surpreendo‐ me como 

se a lesse pela primeira vez. 

 

Não há dúvida de que homicídio puro e simples não 

deixa de me espantar. De fato, tirar deliberadamente 

a vida de alguém é coisa que não compreendo nem 

aceito. Mas sei, como todo mundo, que, 

dependendo do seu temperamento, pode uma 

pessoa perder a cabeça e matar um suposto inimigo. 

 

Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, 

por isso mesmo, fazem isso com certa frequência. 

Lembro‐ me de um jovem que foi preso logo 

depois de liquidar um desafeto. Quando o policial 

lhe disse que no próximo ano seria maior de idade 

e, se voltasse a matar alguém, iria para a cadeia, ele 

respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 

 

No que se refere aos atentados, há os motivados por 

razões políticas e religiosas e há os que, ao que tudo 

indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é 

pirado. Esses são os atentados tipicamente 

norte‐ americanos. Com impressionante frequência, 

surge um sujeito empunhando um revólver ou um 

fuzil‐ metralhadora que começa a disparar a esmo 

dentro de um shopping ou de uma universidade. Ele 

sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por 

policiais. 

 

A loucura é certamente um componente desse 

desatino homicida. Não obstante, a gente se 

pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. 

Será porque todo mundo lá tem arma em casa ou no 

porão? Os fabricantes de armas garantem que não, 

que não é por isso, mas tenho dificuldade de 

acreditar neles. 

 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja 

motivação é político‐ religiosa, e difere também, 

por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, 

pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 

objetiva e friamente por um líder. 

 

A afinidade que há entre eles é o propósito de 

assassinar pessoas inocentes. E é precisamente esse 

ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por 

exemplo, um terrorista, com o corpo coberto de 

bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, 



explode as bombas e a si mesmo, matando dezenas 

de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não 

ser mostrar seu ódio ao adversário; e, nesse caso, 

por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria 

homicida desconhece limites. É outra modalidade 

de loucura. 

 

Mas há ainda os casos em que a fúria homicida 

mata indiscriminadamente pessoas de outros países, 

que nada têm a ver com os propósitos do atentado. 

Exemplo disso foi o caso das Torres Gêmeas, em 

Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O 

atentado visava os norte‐ americanos, mas matou 

franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem 

mesmo se pode excluir, dentre as vítimas daquele 

atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a 

causa defendida pelos terroristas. É a insensatez 

levada ao último grau, que só se explica pela 

cegueira a que leva o fanatismo religioso. 

 

O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que 

o atentado terrorista não traz nenhum benefício a 

quem o projeta e o faz acontecer, a não ser 

satisfazer seus desejos homicidas. De fato, o 

terrorismo é a expressão da derrota política de 

quem o promove, a reação desesperada de quem 

sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer 

o adversário e chegar ao poder. 

 

Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal 

desvario, mesmo porque, além do assassinato em 

massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o 

terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 

fatos quase inacreditáveis. 

 

Como o que ouvi da boca do chefe supremo do 

Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o menino 

bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, 

em Israel, era seu filho e tinha 16 anos. E 

acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está 

sendo preparado para se sacrificar por Alá”. O 

curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas 

ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/2014. 

Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐ o‐ pra

zer‐ de‐ matar.shtml.) 
  

No trecho “Quando o policial lhe disse que no 

próximo ano seria maior de idade e, se voltasse a 

matar alguém, iria para a cadeia [...].” (3º§), nas 

palavras destacadas identificam‐ se, 

respectivamente, noções de 

 a) tempo, causa e condição. 

 b) tempo, oposição e causa. 

 c) modo, causa e concessão. 

 d) tempo, adição e condição. 

  
Questão 52: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Conjunção  

Texto 

 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 



embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 

prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  

2012.) 
  

Em “... deter o desvario da máquina, embora 

expondo ao risco a sua vida.” (4º§), a palavra 

destacada pode ser substituída, sem prejuízo 

semântico, por 

 a) assim. 

 b) salvo se. 

 c) ainda que. 

 d) portanto. 

  
Questão 53: CONSULPLAN - Psico 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Conjunção  

Texto 
 

O prazer de matar 
 

Não passa uma semana sem que novos atentados 

matem dezenas de pessoas. Isso acontece com mais 

frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na 

Síria, em países da África Central. Matar inocentes 

indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez 

que leio uma notícia dessas, surpreendo‐ me como 

se a lesse pela primeira vez. 

 

Não há dúvida de que homicídio puro e simples não 

deixa de me espantar. De fato, tirar deliberadamente 

a vida de alguém é coisa que não compreendo nem 

aceito. Mas sei, como todo mundo, que, 

dependendo do seu temperamento, pode uma 

pessoa perder a cabeça e matar um suposto inimigo. 

 

Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, 

por isso mesmo, fazem isso com certa frequência. 

Lembro‐ me de um jovem que foi preso logo 

depois de liquidar um desafeto. Quando o policial 

lhe disse que no próximo ano seria maior de idade 

e, se voltasse a matar alguém, iria para a cadeia, ele 

respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 

 

No que se refere aos atentados, há os motivados por 

razões políticas e religiosas e há os que, ao que tudo 

indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é 

pirado. Esses são os atentados tipicamente 

norte‐ americanos. Com impressionante frequência, 

surge um sujeito empunhando um revólver ou um 

fuzil‐ metralhadora que começa a disparar a esmo 

dentro de um shopping ou de uma universidade. Ele 

sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por 

policiais. 

 

A loucura é certamente um componente desse 

desatino homicida. Não obstante, a gente se 

pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. 

Será porque todo mundo lá tem arma em casa ou no 

porão? Os fabricantes de armas garantem que não, 

que não é por isso, mas tenho dificuldade de 

acreditar neles. 

 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja 

motivação é político‐ religiosa, e difere também, 

por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, 

pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 

objetiva e friamente por um líder. 

 

A afinidade que há entre eles é o propósito de 

assassinar pessoas inocentes. E é precisamente esse 

ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por 

exemplo, um terrorista, com o corpo coberto de 

bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, 

explode as bombas e a si mesmo, matando dezenas 

de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não 

ser mostrar seu ódio ao adversário; e, nesse caso, 

por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria 

homicida desconhece limites. É outra modalidade 

de loucura. 

 

Mas há ainda os casos em que a fúria homicida 

mata indiscriminadamente pessoas de outros países, 

que nada têm a ver com os propósitos do atentado. 

Exemplo disso foi o caso das Torres Gêmeas, em 

Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O 

atentado visava os norte‐ americanos, mas matou 

franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem 

mesmo se pode excluir, dentre as vítimas daquele 

atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a 

causa defendida pelos terroristas. É a insensatez 

levada ao último grau, que só se explica pela 

cegueira a que leva o fanatismo religioso. 

 

O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que 

o atentado terrorista não traz nenhum benefício a 



quem o projeta e o faz acontecer, a não ser 

satisfazer seus desejos homicidas. De fato, o 

terrorismo é a expressão da derrota política de 

quem o promove, a reação desesperada de quem 

sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer 

o adversário e chegar ao poder. 

 

Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal 

desvario, mesmo porque, além do assassinato em 

massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o 

terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 

fatos quase inacreditáveis. 

 

Como o que ouvi da boca do chefe supremo do 

Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o menino 

bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, 

em Israel, era seu filho e tinha 16 anos. E 

acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está 

sendo preparado para se sacrificar por Alá”. O 

curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas 

ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/ 

2014. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐ o‐ pra

zer‐ de‐ matar.shtml.) 
  

No trecho “Quando o policial lhe disse que no 

próximo ano seria maior de idade e, se voltasse a 

matar alguém, iria para a cadeia [...].” (3º§), nas 

palavras destacadas identificam‐ se, 

respectivamente, noções de 

 a) tempo, causa e condição. 

 b) tempo, oposição e causa. 

 c) modo, causa e concessão. 

 d) tempo, adição e condição. 

 e) lugar, oposição e conformidade. 

  
Questão 54: CONSULPLAN - Aux Sec 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Pronomes  

Onze minutos 
 

Durante toda a minha vida, entendi o amor como 

uma espécie de escravidão consentida. É mentira: a 

liberdade só existe quando ele está presente. Quem 

se entrega totalmente, quem se sente livre, ama o 

máximo. 

 

E quem ama o máximo, sente-se livre. 

 

Por causa disso, apesar de tudo que posso viver, 

fazer, descobrir, nada tem sentido. Espero que este 

tempo passe rápido, para que eu possa voltar à 

busca de mim mesma – encontrando um homem 

que me entenda, que não me faça sofrer. 

 

Mas que bobagem é essa que estou dizendo? No 

amor, ninguém pode machucar ninguém; cada um 

de nós é responsável por aquilo que sente, e não 

podemos culpar o outro por isso. 

 

Já me senti ferida quando perdi os homens pelos 

quais me apaixonei. Hoje estou convencida de que 

ninguém perde ninguém, porque ninguém possui 

ninguém. 

 

Essa é a verdadeira experiência da liberdade: ter a 

coisa mais importante do mundo, sem possuí-la. 

 
(Fragmento do livro de Paulo Coelho) 
  

“No amor, ninguém pode machucar ninguém.” Em 

relação à classe de palavras, a palavra destacada é: 

 a) Verbo. 

 b) Artigo. 

 c) Substantivo. 

 d) Adjetivo. 

 e) Pronome. 

  
Questão 55: CONSULPLAN - Ana Sis 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Pronomes  

Texto 

 

O prazer de matar 
 

Não passa uma semana sem que novos atentados 

matem dezenas de pessoas. Isso acontece com mais 

frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na 

Síria, em países da África Central. Matar inocentes 

indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez 

que leio uma notícia dessas, surpreendo‐ me como 

se a lesse pela primeira vez. 

 

Não há dúvida de que homicídio puro e simples não 

deixa de me espantar. De fato, tirar deliberadamente 

a vida de alguém é coisa que não compreendo nem 

aceito. Mas sei, como todo mundo, que, 

dependendo do seu temperamento, pode uma 

pessoa perder a cabeça e matar um suposto inimigo. 

 

Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, 

por isso mesmo, fazem isso com certa frequência. 

Lembro‐ me de um jovem que foi preso logo 

depois de liquidar um desafeto. Quando o policial 

lhe disse que no próximo ano seria maior de idade 

e, se voltasse a matar alguém, iria para a cadeia, ele 

respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 

 

No que se refere aos atentados, há os motivados por 

razões políticas e religiosas e há os que, ao que tudo 

indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é 



pirado. Esses são os atentados tipicamente 

norte‐ americanos. Com impressionante frequência, 

surge um sujeito empunhando um revólver ou um 

fuzil‐ metralhadora que começa a disparar a esmo 

dentro de um shopping ou de uma universidade. Ele 

sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por 

policiais. 

 

A loucura é certamente um componente desse 

desatino homicida. Não obstante, a gente se 

pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. 

Será porque todo mundo lá tem arma em casa ou no 

porão? Os fabricantes de armas garantem que não, 

que não é por isso, mas tenho dificuldade de 

acreditar neles. 

 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja 

motivação é político‐ religiosa, e difere também, 

por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, 

pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 

objetiva e friamente por um líder. 

 

A afinidade que há entre eles é o propósito de 

assassinar pessoas inocentes. E é precisamente esse 

ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por 

exemplo, um terrorista, com o corpo coberto de 

bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, 

explode as bombas e a si mesmo, matando dezenas 

de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não 

ser mostrar seu ódio ao adversário; e, nesse caso, 

por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria 

homicida desconhece limites. É outra modalidade 

de loucura. 

 

Mas há ainda os casos em que a fúria homicida 

mata indiscriminadamente pessoas de outros países, 

que nada têm a ver com os propósitos do atentado. 

Exemplo disso foi o caso das Torres Gêmeas, em 

Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O 

atentado visava os norte‐ americanos, mas matou 

franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem 

mesmo se pode excluir, dentre as vítimas daquele 

atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a 

causa defendida pelos terroristas. É a insensatez 

levada ao último grau, que só se explica pela 

cegueira a que leva o fanatismo religioso. 

 

O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que 

o atentado terrorista não traz nenhum benefício a 

quem o projeta e o faz acontecer, a não ser 

satisfazer seus desejos homicidas. De fato, o 

terrorismo é a expressão da derrota política de 

quem o promove, a reação desesperada de quem 

sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer 

o adversário e chegar ao poder. 

 

Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal 

desvario, mesmo porque, além do assassinato em 

massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o 

terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 

fatos quase inacreditáveis. 

 

Como o que ouvi da boca do chefe supremo do 

Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o menino 

bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, 

em Israel, era seu filho e tinha 16 anos. E 

acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está 

sendo preparado para se sacrificar por Alá”. O 

curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas 

ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/2014. 

Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐ o‐ pra

zer‐ de‐ matar.shtml.) 
  

Considerando as palavras destacadas nos trechos 

abaixo, assinale a alternativa correta. 

 

I. “Há [...] pessoas que têm o prazer de 

matar e, por isso mesmo, fazem isso com 

certa frequência.” (3º§) 

 

II. “[...] a fúria homicida mata 

indiscriminadamente pessoas de outros 

países, que nada têm a ver com os propósitos 

do atentado.” (8º§) 

 

 a) Em I, a palavra destacada é conjunção 

coordenativa, pois estabelece relação entre duas 

orações independentes entre si. 

 b) Em II, subentende‐ se que apenas algumas 

pessoas assassinadas de outros países não têm nada 

a ver com os propósitos do atentado. 

 c) Em II, a palavra “que” é um pronome relativo, 

porque retoma o substantivo “país” e pode ser 

substituída sem prejuízo semântico por “o qual”. 

 d) Em I, a palavra destacada introduz uma oração 

adjetiva e foi empregada sem vírgula para que 

funcione como restritiva, já que somente algumas 

pessoas têm prazer de matar. 

  
Questão 56: CONSULPLAN - AJ 

TSE/TSE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Pronomes  

Texto para a questão. 
 

A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu 

explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do 

mal como potência do desejo e da ação humanas. 

  



Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo. 

Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 

conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da 

governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito(b) tempo 

transformou‐ se na sempre saqueável terra de 

ninguém. 

  

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a 

impossibilidade do seu combate por meios comuns, 

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio 

mundo estaria na prisão. A mesma polícia que 

combate o narcotráfico nas favelas das grandes 

cidades poderia ocupar o Congresso e outros(d) 

espaços do governo onde(a) a corrupção é a regra. 

 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do 

costume, é a da “moral”, aquela mesma do 

malandro que age “na moral”, que é “cheio de 

moral”. Ela é muito mais forte do que a delicada 

reflexão ética que envolveria a autonomia de cada 

sujeito agente. E que só surgiria pela educação 

política que buscasse um pensamento reflexivo. 

 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de 

forças do qual uma das mais importantes é a “força 

do sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, 

“como é possível que um policial pobre se negue a 

aceitar dinheiro para agir ilegalmente?” 

  

O simples fato de que essa pergunta seja colocada 

implica o pressuposto de que uma verdade ética tal 

como a honestidade foi transvalorada. Isso significa 

que foi também desvalorizada. 

 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas 

exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer(c) na 

contramão do dever, é porque no sistema da 

corrupção o valor da honestidade, que garantiria ao 

sujeito a sua autonomia, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

  

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei 

como que age contra a moral caracterizada pelo 

“fazer como a grande maioria”, levando em conta 

que no âmbito da corrupção se entende que o que a 

maioria quer é “dinheiro”. 

 

Verdade é que a ação em nome de um universal por 

si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela 

que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da 

vantagem que define a regra, o sujeito honesto se 

transfigura imediatamente em otário. 

 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐ se 

a ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório 

luxo de pobre, já que a questão da honestidade não 

se coloca para os ricos, para quem tal valor parece 

de antemão assegurado. 

  

Daí que jamais se louve nos noticiários a 

honestidade de alguém que não se enquadra no 

estereótipo do “pobre”. Honesto é sempre o pobre 

elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio 

desse gesto o pobre é colocado à prova pelo 

sistema. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, ou 

seja, teria todo o motivo para sê‐ lo. Mas teria 

também todo o perdão? 

 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de 

agir na direção de uma vantagem pessoal como que 

estaria perdoado por antecipação ao agir 

imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de 

Brecht seria sua jurisprudência mais básica: “O que 

é roubar um banco comparado a fundar um?” 

 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre 

dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e 

pobres. No vão que as separa vem à tona a 

incompreensibilidade diante do mistério da 

honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto 

de irrespondível problema metafísico. 

  

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como 

alguém se torna o que é quando a subjetividade, a 

individualidade e a biografia já não valem nada e 

sentimos apenas o miasma que exala da vala 

comum das celebridades da qual o cidadão pode se 

salvar apenas alcançando o posto de um herói 

exótico, máscara do otário da vez? 

 
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 
  

Assinale a palavra que, no texto, NÃO exerça papel 

pronominal. 

 a)  onde 

 b)  muito 

 c)  qualquer 

 d)  outros 

  
Questão 57: CONSULPLAN - AJ 

TSE/TSE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Pronomes  

Texto para a questão. 
  

 

  

Assinale a alternativa em que a alteração da 

primeira fala do quadrinho tenha respeitado a 

norma culta. 



 a)  Sua Senhoria ouvistes falar do menino que 

morreu comendo sucrilhos? 

 b)  Vossa Senhoria ouvistes falar do menino que 

morreu comendo sucrilhos? 

 c)  Vossa Excelência ouviu falar do menino que 

morreu comendo sucrilhos? 

 d)  Sua Senhoria ouviste falar do menino que 

morreu comendo sucrilhos? 

  
Questão 58: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM 

TO/2013  

Assunto: Pronomes  

Texto I. 

 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada 

que aquela moça que está doente naquela casa 

cinzenta quando lesse minha história no jornal 

risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse – 

“ai meu Deus, que história mais engraçada!”. E 

então a contasse para a cozinheira e telefonasse 

para duas ou três amigas para contar a história; e 

todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem 

alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que 

minha história fosse como um raio de sol, 

irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida 

de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma 

ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois 

repetisse para si própria – “mas essa história é 

mesmo muito engraçada!”. 

 

 

 

Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, 

o marido bastante aborrecido com a mulher, a 

mulher bastante irritada com o marido, que esse 

casal também fosse atingido pela minha história. O 

marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a 

irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de 

sua má vontade, tomasse conhecimento da história, 

ela também risse muito, e ficassem os dois rindo 

sem poder olhar um para o outro sem rir mais; e 

que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse 

do alegre tempo de namoro, e reencontrassem os 

dois a alegria perdida de estarem juntos. 

 
(Braga, Rubem in. As cem melhores crônicas brasileiras / Joaquim  

Ferreira dos Santos, organização e introdução. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. 

Fragmento.) 
  

A presença de conectivos e certas expressões 

referenciais se torna necessária para demonstrar 

relações de sentido no texto. Dentre os elementos 

em destaque nos trechos a seguir, é verdadeiro o 

que se afirma em 

 a) “... todos a quem ela contasse rissem muito...” / 

O pronome “a” retoma o antecedente “todos”. 

 b) “E então a contasse para a cozinheira...” / O 

pronome “a” refere-se a “história” e pode ser 

substituído por “lhe”. 

 c) “... espantados de vê-la tão alegre.” / O 

pronome “a” possui o mesmo referente que o 

pronome “ela” em “a quem ela contasse”. 

 d) “... aquela moça que está doente naquela casa 

cinzenta...” / “aquela” e “naquela” retomam 

informações expressas no início do período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito 

1) C 2) E 3) A 4) C 5) B 6) A 7) B 8) D 9) C 10) C 

11) C 12) B 13) A 14) A 15) A 16) B 17) C 18) B 

19) C 20) B 21) B 22) D 23) D 24) D 25) C 26) B 

27) C 28) B 29) A 30) C 31) E 32) A 33) C 34) A 

35) C 36) C 37) B 38) D 39) E 40) A 41) C 42) C 

43) D 44) E 45) B 46) D 47) B 48) B 49) A 50) A 

51) D 52) C 53) D 54) E 55) D 56) C 57) C 58) C 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTAXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Questão 1: CONSULPLAN - AJ (TRE SC)/TRE 

SC/Apoio Especializado/Engenharia/2008  

Assunto: Sintaxe  

TEXTO: 

  

O homem – gravador 
 

Dizer que ele era louco por música é pouco. Lionel 

Mapleson era filho do secretário musical da rainha 

Vitória, sobrinho de um dos maiores empresários 

ingleses de óperas e já havia estudado canto e 

violino. Mas só sossegou quando conseguiu, aos 25 

anos, virar bibliotecário do Metropolitan Opera de 

Nova York, desde aquela época a maior casa 

americana de espetáculos de música erudita. 

 

Nascido na Inglaterra e radicado dos EUA, 

Mapleson era amigo pessoal de Thomas Edison, de 

quem adquiriu um fonógrafo. Naquele ano de 1900, 

esse aparelho enorme, com cilindros de cera em vez 

de discos e um cornetão do tamanho de uma 

pessoa, era o que havia de mais moderno em termos 

de gravação e reprodução de som. 

 

Fascinado com seu novo brinquedinho, Mapleson 

teve uma idéia genial: gravar as apresentações de 

ópera do Metropolitan para colecioná-las e ouvi-las 

quando quisesse. Até então, ninguém tinha tido a 

sacada de gravar shows ao vivo. Mesmo porque, 

como já foi possível perceber, aquele 

gravadorzinho do começo do século 20 estava 

longe de ser um aparelho de bolso. Só mesmo com 

muita influência para convencer os administradores 

da casa a colocar o trambolho dentro do ponto – um 

buraco na beira do palco de onde auxiliares 

sopravam o texto da ária para os cantores. Mas, 

como prejudicava a visão, o fonógrafo foi gongado 

pela platéia. O jeito foi levá-lo para a coxia, o que 

justifica a péssima qualidade das gravações: “É 

como ouvir concerto num camarim cheio de gente 

através de uma porta que fica abrindo e fechando”, 

definiu um amigo. 

 

Por 4 anos, Mapleson gravou centenas de cilindros 

de dois minutos, entre eles os únicos registros de 

óperas cantadas por Jean de Reszke, o maior tenor 

do mundo até aparecer Caruso. Também são dele as 

primeiras gravações de hits eruditos como a ária 

Ritorna Vincitor da ópera Aída, de Verdi, e o Coro 

dos Soldados, do Fausto de Gounod. Mas a festa 

acabou quando grandes gravadoras, pegando carona 

na idéia de Mapleson, fecharam contratos para 

registrar os recitais. Delicadamente, o Metropolitan 

pediu que ele levasse seu brinquedinho de volta 

para casa. E Mapleson voltou ao anonimato. Até 

tentou negociar com gravadoras londrinas para ter 

seus cilindros transformados em discos. Mas isso só 

aconteceu no final de sua vida, quando as gravações 

foram redescobertas por colecionadores e acabaram 

reeditadas em elepês. 

 

Mapleson morreu aos 72 anos, ainda como 

bibliotecário do teatro, sem imaginar que os frutos 

da sua inocente idéia traria muita alegria aos fãs de 

música erudita e inspiraria a maior dor de cabeça da 

indústria fonográfica: a pirataria. 

 
(Texto Ayrton Mugnaini Jr.Revista “ Superinteressante”. Julho/2008 p. 54.) 
  

“... pegando carona na idéia de Mapleson...” (4º§); 

o gerúndio, em relação à oração anterior tem valor 

de: 

 a) Oposição. 

 b) Explicação. 

 c) Tempo. 

 d) Adição. 

 e) Conclusão. 

  
Questão 2: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Sintaxe  

Texto I 
 

A maldição da norma culta 
 

Impossível calcular o estrago que o termo “norma 

culta” vem causando nos meios educacionais e, em 

geral, na cultura brasileira. Enquanto ele não for 

definitivamente jogado no lixo e incinerado, vai ser 

difícil examinar as relações entre linguagem e 

sociedade sob uma ótica serena e bem 

fundamentada. Por quanto tempo ainda teremos de 

viver sob a maldição da norma culta? 

 

Embora alguns linguistas usem esse termo com 

outros sentidos, a retumbante maioria das pessoas 

se refere à norma culta como um modelo idealizado 

de língua “certa”, “bonita” e “elegante”, que elas 

mesmas não sabem dizer onde, quando nem por 



quem foi estabelecido, mas que, apesar disso, 

merece toda a reverência do mundo, como se fosse 

uma doutrina sagrada, ditada pelo próprio Deus a 

seus profetas. Numa época em que se questiona 

tudo, em que se protesta contra toda forma de 

discriminação, contra qualquer prescrição no que 

diz respeito às relações sexuais, às crenças 

religiosas, aos modos de se vestir, de viver, de 

comer, de criar os filhos etc., em que a palavra 

diversidade impera, assim como a exigência de que 

ela seja respeitada e valorizada, é espantoso que só 

o uso da língua permaneça sujeito a uma regulação 

restritiva e tacanha. O dogma da infalibilidade 

papal virou piada, mas quase ninguém zomba dos 

dogmas gramaticais (mais velhos que a religião 

cristã). Por que os rótulos de “certo” e “errado” são 

abandonados, e até ridicularizados, em outras 

esferas da vida social, mas permanecem vivos e 

ativos quando o assunto é língua? Por que ninguém 

se dá conta de que a nebulosa norma culta é um 

produto humano e, portanto, imperfeito, falho e 

suscetível de contestação e reformulação? 

 

Impera na cultura ocidental uma concepção de 

língua tosca e burra, fixada trezentos anos antes de 

Cristo. Impregnados dos preconceitos da época, os 

primeiros gramáticos repudiaram todo e qualquer 

uso de língua que não fosse, primeiro, escrito (a 

fala, para eles, era um caos completo) e, não 

bastasse, escrito por meia dúzia de “grandes 

autores”, todos mortos. Essa doença torpe se 

propagou nos últimos dois milênios e meio, a ponto 

de se tornar invisível para quase todo mundo. É 

com base nesse critério estúpido – a língua escrita 

dos “clássicos” – que se fixou, nas diversas nações, 

o modelo de “língua certa” que, no Brasil, atende 

pelo nome infeliz de norma culta. No caso 

brasileiro, a coisa é ainda mais cruel porque, fruto 

de processo colonial, nosso padrão idiomático se 

inspira numa língua escrita do outro lado do 

Atlântico, em outro hemisfério, em meados do 

século XIX. Por isso, não podemos começar frase 

com pronome oblíquo, nem usar “ele” como objeto 

direto (“eu vi ele”), nem dizer “prefiro mais X do 

que Y”, nem “o filme que eu gosto”, embora tudo 

isso constitua a gramática de uma língua autônoma, 

o português brasileiro, com mais de 500 anos de 

idade e 200 milhões de falantes (a terceira mais 

falada no Ocidente)! Até quando, meu pai Oxóssi? 

 
(Marcos Bagno, agosto de 2008 – http://www.portuguesepoesia. 

com/?page=cronica&id=107 – com adaptações) 
  

Texto II. 

 

Pronominais 

 

Dê-me um cigarro 

Diz a gramática 

Do professor e do aluno 

E do mulato sabido 

Mas o bom negro e o bom branco 

Da Nação Brasileira 

Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 

Me dá um cigarro 

 
(Andrade, Oswald de. Seleção de textos. São Paulo: Nova Cultural, 1988) 
  

No texto I, o autor cita uma regra da gramática 

normativa que aparece exemplificada no texto II. 

Assinale a alternativa que apresenta uma frase que 

desrespeita essa norma gramatical. 

 a) “... (‘eu vi ele’)...” (3º§ do texto I) 

 b) “... ‘prefiro mais X do que Y’...” (3º§ do texto I) 

 c) “... ‘o filme que eu gosto’...” (3º§ do texto I) 

 d) “Me dá um cigarro” (v. 9 do texto II) 

 e) “Dê-me um cigarro” (v. 1 do texto II) 

  
Questão 3: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ 

MG/2014  

Assunto: Sintaxe  

Texto para responder à questão 

  

O apocalipse digital 
  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. 

O problema é que criamos diante da 

correspondência digital uma atitude ansiosa e 

passiva. 

  

Deu no jornal que o primeiro‐ ministro da Bélgica, 

Elio Di Rupo, interrompeu um discurso que fazia 

no Parlamento para atender e responder a uma 

mensagem pelo celular. A discussão na imprensa (e 

entre as pessoas que leram a notícia) acabou 

tendendo na direção do “apocalipse digital”. É algo 

mais previsto e mais anunciado do que o fim do 

mundo pelo Calendário Maia. O apocalipse digital, 

segundo os seus profetas, é um processo acelerado 

de despersonalização das relações humanas face a 

face, que serão substituídas pelas engenhocas 

eletrônicas: computadores, notebooks, palmtops, 

smartphones, tablets etc. As pessoas só falarão 

umas com as outras por meio desses aparelhos. 

  

Ninguém vai mais sair de casa para visitar os 

amigos: ficarão conversando pelo Messenger ou 

pelo Skype. E um dos primeiros sinais disso é que 

qualquer conversa face a face é interrompida se o 

aparelho de alguém tocar. O aparelho tem sempre 

prioridade, como comprovou o ministro belga. 



  

Eu detestaria viver num mundo onde as pessoas não 

saíssem mais juntas, não conversassem olhando 

para o rosto da outra, e tudo o mais. Sinto falta (por 

exemplo) do tempo em que alguns amigos 

passeavam juntos, conversando. Lembram‐ se 

disso? É excêntrico, mas se praticava bastante. As 

pessoas se encontravam e saíam andando pela 

calçada, conversando sobre qualquer assunto, e 

percorrendo cinco, dez, 15 ou 20 quarteirões até 

chegarem ao lugar para onde se dirigiam, ou então 

até avistarem por acaso um café simpático ou uma 

praça acolhedora e fazerem ali uma parada. Hoje 

ninguém caminha mais. 

  

Todo mundo vai de carro até para uma distância de 

dois quarteirões. Se você disser que quer caminhar 

de uma ponta à outra da Avenida Paulista ou da Rio 

Branco, vão dizer que você não está regulando 

bem. Quem vai dizer isso são pessoas que andam 

50 minutos de carro até uma academia, onde pagam 

uma nota preta para ficar andando numa esteira que 

não sai do lugar. 

  

O ministro belga calaria os críticos se provasse que 

o torpedo recebido durante o discurso era de um 

assessor ou secretário enviando‐ lhe uma 

informação essencial para aquele pronunciamento 

público. Só isso (no meu entender) o redimiria; mas 

é bem capaz de ter sido a mulher dele perguntando: 

“Vai dar tempo de irmos à ópera hoje?”, ou algo 

assim. 

  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. O 

problema é que criamos diante da correspondência 

digital uma atitude ansiosa (“preciso urgentemente 

saber que recado é este”) e passiva (“se a 

mensagem chegou, tenho de obedecer, tenho de 

olhar”). 

  
(Braulio Tavares. Disponível em: 

http://www.cartafundamental.com.br/single/show/80. Publicado em: 

Nov./2013. Adaptado.) 
  

Em relação à regência verbal, analise as 

afirmativas. 

  

I. O verbo “lembrar” em “Lembram‐ se 

disso?” (3º§), por ser transitivo indireto, 

exige o emprego da preposição “de”. 

  

II. O verbo “chegar” no trecho “[...] até 

chegarem ao lugar para onde se dirigiam 

[...]” (3º§) é intransitivo, porém exige a 

preposição “a” para reger o adjunto 

adverbial. 

  

III. No trecho “[...] ‘preciso urgentemente 

saber que recado é este’ [...]” (6º§) poderia 

ser empregada a preposição “de” antes de 

“saber”. 

  

Estão corretas as afirmativas 

 a) I, II e III.  

 b) I e II, apenas.  

 c) I e III, apenas.  

 d) II e III, apenas. 

  
Questão 4: CONSULPLAN - AJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/2013  

Assunto: Sintaxe  

Texto para responder à questão. 

 

O auge da vida democrática é o momento do voto. 

A democracia, regime em que a maioria escolhe os 

governantes, é também o regime da igualdade, em 

que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou 

pobres, integrados ou excluídos. Por isso, tenho 

sustentado que ela é o regime mais ético que existe. 

Melhor dizendo, é o único regime que hoje 

podemos considerar ético. As formas de governo 

que a teoria antigamente chamava de monarquia ou 

aristocracia, considerando-as legítimas, atualmente 

apenas podem ser chamadas de ditaduras. Uma 

ditadura, em nossos dias, é ilegítima. Só a 

democracia é legítima. 

 

[...] 

 

O mínimo, numa democracia, é ter dois lados 

opostos, divergentes, mas, respeitados. Porém, se 

eu aplicar o modelo da Ética à Política, entenderei 

que um lado é o bem, e o outro, o mal; e portanto, 

tentarei impedir “o mal” até mesmo de concorrer. 

Assim, foi a perseguição ao comunismo, no Brasil, 

mesmo quando não tínhamos uma ditadura 

escancarada. Assim foi a perseguição aos partidos 

liberais nos regimes comunistas. [...] 

 

Há saída? O mais óbvio é: a Ética é um pré-

requisito. Queremos, de todos os candidatos, que 

sejam honestos. Que não sejam antiéticos. E, entre 

os postulantes decentes, optaremos por critérios 

políticos. [...] É preciso grandeza de espírito para 

sair dessa incapacidade de pensar o que desejamos 

construir. Porque propor a Política é formular o 

futuro. 

 
(Ribeiro, Renato Janine. Filosofia. Setembro de 2012. Adaptado.) 
 

Ao substituir “as formas” por “a forma” em “As 

formas de governo que a teoria antigamente 



chamava de monarquia ou aristocracia, 

considerando-as legítimas, atualmente apenas 

podem ser chamadas de ditaduras.”, torna-se 

adequada, de acordo com a norma culta, a seguinte 

alteração 

 a)  … considerando-a legítima, atualmente apenas 

pode ser chamada de ditadura. 

 b)  … lhe considerando legítima, atualmente 

apenas pode ser chamada de ditadura. 

 c)  … considerando-lhe legítima, atualmente 

apenas pode ser chamada de ditadura. 

 d)  … considerando à ela legítima, atualmente 

apenas pode ser chamada de ditadura. 

 e)  … considerando a ela legítima, atualmente 

apenas pode ser chamada de ditadura. 

  
Questão 5: CONSULPLAN - Aud 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  

Assunto: Sintaxe  

Texto 
 

Envelhecer com mel ou fel? 

 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre-lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

 

[...] 

 

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum-quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

 

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

 

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

 

[...] 

 

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco-íris na alma. 

 

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam-se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Assinale a alternativa que é frase, mas não é oração. 

 a)  “Estão amargos.” (1º§) 

 b)  “Seria uma suave solução:...” (6º§) 

 c)  “Com uma infelicidade crua na alma.” (1º§) 

 d)  “Os vinhos envelhecem melhor ainda.” (4º§) 

 e)  “O problema da velhice também se dá com 

certos instrumentos.” (5º§) 

  
Questão 6: CONSULPLAN - Ana Trib 

(Cascavel)/Pref Cascavel/2014  

Assunto: Sintaxe  

Medo da eternidade 
 

Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático 



contato com a eternidade. 

 

Quando eu era muito pequena ainda não tinha 

provado chicles e mesmo em Recife falava-se 

pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de 

bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que 

eu tinha não dava para comprar: com o mesmo 

dinheiro eu lucraria não sei quantas balas. 

 

Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao 

sairmos de casa para a escola me explicou: 

 

– Tome cuidado para não perder, porque esta bala 

nunca se acaba. Dura a vida inteira. 

 

– Como não acaba? – Parei um instante na rua, 

perplexa. 

 

– Não acaba nunca, e pronto. 

 

Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada 

para o reino de histórias de príncipes e fadas. 

Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que 

representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, 

quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como 

outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala 

ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la 

durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, 

de aparência tão inocente, tornando possível o 

mundo impossível do qual já começara a me dar 

conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo o 

chicle na boca. 

 

– E agora que é que eu faço? – Perguntei para não 

errar no ritual que certamente deveria haver. 

  

– Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho 

dele, e só depois que passar o gosto você começa a 

mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que 

você perca, eu já perdi vários. 

  

Perder a eternidade? Nunca. 

 

O adocicado do chicle era bonzinho, não podia 

dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, 

encaminhávamo-nos para a escola. 

 

– Acabou-se o docinho. E agora? 

 

– Agora mastigue para sempre. 

 

Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a 

mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-

puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de 

nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia 

contrafeita. Na verdade eu não estava gostando do 

gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de 

uma espécie de medo, como se tem diante da ideia 

de eternidade ou de infinito. 

 

Eu não quis confessar que não estava à altura da 

eternidade. Que só me dava aflição. Enquanto isso, 

eu mastigava obedientemente, sem parar. 

 

Até que não suportei mais, e, atravessando o portão 

da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair 

no chão de areia. 

  

– Olha só o que me aconteceu! – Disse eu em 

fingidos espanto e tristeza. – Agora não posso 

mastigar mais! A bala acabou! 

 

– Já lhe disse – repetiu minha irmã – que ela não 

acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de 

noite a gente pode ir mastigando, mas para não 

engolir no sono a gente prega o chicle na cama. 

Não fique triste, um dia lhe dou outro, e esse você 

não perderá. 

  

Eu estava envergonhada diante da bondade de 

minha irmã, envergonhada da mentira que pregara 

dizendo que o chicle caíra na boca por acaso. 

 

Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim. 

 
(Clarice Lispector. In: SANTOS, J. F. As cem melhores crônicas 

brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.) 
  

Analise sintaticamente o período a seguir: “Eu não 

quis confessar que não estava à altura da 

eternidade” (15º§). O trecho sublinhado classifica-

se como uma oração subordinada 

 a)  adverbial causal. 

 b)  adjetiva restritiva. 

 c)  adverbial consecutiva. 

 d)  substantiva predicativa. 

 e)  substantiva objetiva direta. 

  

  

  

  

  
Questão 7: CONSULPLAN - Dent 

(CODESP)/CODESP/Periodontista/2013  

Assunto: Sintaxe  

Texto 
  

Envelhecer com mel ou fel? 
  

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 



crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre‐ lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

  

[...] 

  

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum‐ quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem,  completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

  

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando‐ se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

  

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou‐ se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

  

[...] 

  

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco‐ íris na alma. 

  

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam‐ se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Assinale a alternativa que é frase, mas não é oração. 

 a) “Estão amargos.” (1º§) 

 b) “Seria uma suave solução:...” (6º§) 

 c) “Com uma infelicidade crua na alma.” (1º§) 

 d) “Os vinhos envelhecem melhor ainda.” (4º§) 

 e) “O problema da velhice também se dá com 

certos instrumentos.” (5º§) 

  
Questão 8: CONSULPLAN - TJ 

TSE/TSE/Administrativa/2012  

Assunto: Sintaxe  

Presente perfeito 
 

Aproveito a chegada do 13° salário e a proximidade 

do Natal para discutir o presente perfeito. Num 

mundo perfeitamente racional, ninguém nem 

pestanejaria antes de presentear seus familiares e 

amigos com dinheiro vivo. 

 

Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o 

risco de errar, pois o presenteado escolhe o que 

quiser, e no tamanho certo. Melhor, ele pode juntar 

recursos de diversas origens e comprar um item 

mais caro(d), que ninguém sozinho poderia 

oferecer-lhe. 

 

Só que o mundo não é um lugar racional. Se você 

regalar sua mulher com um caríssimo jantar na 

expectativa de uma noite tórrida de amor, estará 

sendo romântico. Mas, se ousar oferecer-lhe 

dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples 

cafajeste. 

 

Analogamente, você ficará bem se levar um bom 

vinho(b) para o almoço de Dia das Mães na casa da 

sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e 

estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se tornará 

“persona non grata” para sempre naquele lar. 

 



Essas incongruências chamaram a atenção de 

economistas comportamentais, que desenvolveram 

modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos 

em dois mundos distintos, o das relações sociais e o 

da economia de mercado. Enquanto o primeiro é 

regido por valores como amor(a) e lealdade, o 

segundo tem como marca indexadores monetários e 

contratos. Sempre que misturamos os dois registros, 

surgem mal-entendidos. 

  

O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe 

que, no mundo das relações sociais, o presente 

serve para aliviar culpas: ofereça ao presenteado 

algo de que ele goste, mas acha bobagem(c) 

comprar, como um jantar naquele restaurante 

chique ou um perfume um pouco mais caro. O que 

você está lhe dando, na verdade, é uma licença para 

ser extravagante. 

 

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o 

sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada 

mais são que dinheiro com prazo de validade e 

restrições de onde pode ser gasto. 

 
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 
  

Assinale a palavra que, no texto, desempenhe 

função sintática idêntica à de marca. 

 a)  amor 

 b)  vinho 

 c)  bobagem 

 d)  caro 

  
Questão 9: CONSULPLAN - TJ 

TSE/TSE/Administrativa/2012  

Assunto: Sintaxe  

Presente perfeito 
 

Aproveito a chegada do 13° salário e a proximidade 

do Natal para discutir o presente perfeito. Num 

mundo perfeitamente racional, ninguém nem 

pestanejaria antes de presentear seus familiares e 

amigos com dinheiro vivo. 

 

Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o 

risco de errar, pois o presenteado escolhe o que 

quiser, e no tamanho certo. Melhor, ele pode juntar 

recursos de diversas origens e comprar um item 

mais caro, que ninguém sozinho poderia oferecer-

lhe. 

 

Só que o mundo não é um lugar racional. Se você 

regalar sua mulher com um caríssimo jantar na 

expectativa de uma noite tórrida de amor, estará 

sendo romântico. Mas, se ousar oferecer-lhe 

dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples 

cafajeste. 

 

Analogamente, você ficará bem se levar um bom 

vinho para o almoço de Dia das Mães na casa da 

sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e 

estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se tornará 

“persona non grata” para sempre naquele lar. 

 

Essas incongruências chamaram a atenção de 

economistas comportamentais, que desenvolveram 

modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos 

em dois mundos distintos, o das relações sociais e o 

da economia de mercado. Enquanto o primeiro é 

regido por valores como amor e lealdade, o 

segundo tem como marca indexadores monetários e 

contratos. Sempre que misturamos os dois registros, 

surgem mal-entendidos. 

  

O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe 

que, no mundo das relações sociais, o presente 

serve para aliviar culpas: ofereça ao presenteado 

algo de que ele goste, mas acha bobagem comprar, 

como um jantar naquele restaurante chique ou um 

perfume um pouco mais caro. O que você está lhe 

dando, na verdade, é uma licença para ser 

extravagante. 

 

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o 

sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada 

mais são que dinheiro com prazo de validade e 

restrições de onde pode ser gasto. 

 
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 
  

O que você está lhe dando, na verdade, é uma 

licença para ser extravagante. Acerca do período 

anterior, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. O período contém três orações. 

 

II. O período é composto por coordenação e 

subordinação. 

 

III. Há uma oração reduzida. 

 

Assinale 

 a)  se apenas as afirmativas I e II estiverem 

corretas. 

 b)  se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 c)  se apenas as afirmativas I e III estiverem 

corretas. 

 d)  se apenas as afirmativas II e III estiverem 

corretas. 

  

  



  

  

  
Questão 10: CONSULPLAN - Cod Cen 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Análise Sintática  

TEXTO II: 

  

Gente humilde 
 

Tem certos dias 

Em que eu penso em minha gente 

E sinto assim 

Todo o meu peito se apertar 

Porque parece 

Que acontece de repente 

Como um desejo de eu viver 

Sem me notar 

Igual a como 

Quando eu passo no subúrbio 

Eu muito bem 

Vindo de trem de algum lugar 

E aí me dá 

Uma inveja dessa gente 

Que vai em frente 

Sem nem ter com quem contar 

São casas simples 

Com cadeiras na calçada 

E na fachada 

Escrito em cima que é um lar 

Pela varanda 

Flores tristes e baldias 

Como a alegria 

Que não tem onde encostar... 

 
(Composição: Garoto, Chico Buarque e Vinícius de Moraes – Renato Russo 

Presente, março 2003) 
  

A expressão em destaque exerce, no trecho 

transcrito, a função sintática de: 

 

Quando eu passo no subúrbio 

Eu muito bem 

Vindo de trem de algum lugar 

 

 a) Adjunto adnominal. 

 b) Adjunto adverbial. 

 c) Complemento nominal. 

 d) Objeto direto. 

 e) Objeto indireto. 

  
Questão 11: CONSULPLAN - Adv 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Análise Sintática  

Texto 
 

Proteção, sim; violação de privacidade, não. Esse é 

o desejo dos consumidores brasileiros que navegam 

na Internet. E esse é o mote – mais que o mote, o 

alerta – que orienta a campanha lançada pelo 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

na última terça-feira, contra o Projeto de Lei 84/99, 

que trata de crimes cibernéticos. 

 

A campanha “Consumidores contra o PL Azeredo” 

pretende chamar a atenção da sociedade para a 

ameaça que o PL 84 representa ao direito à 

privacidade e liberdade na rede, aos direitos dos 

consumidores no acesso aos produtos e serviços e 

no direito fundamental de acesso à cultura, à 

informação e à comunicação. 

 

No Congresso desde 1999, o PL 84/99 segue na 

Câmara dos Deputados nos termos do texto 

substitutivo proposto pelo deputado Eduardo 

Azeredo (PSDB-MG). O PL Azeredo tramita em 

caráter de urgência na Casa e está prestes a ser 

votado no início de agosto, quando termina o 

recesso parlamentar. Se aprovado, desviando-se de 

sua pretensa função de combater os crimes na 

Internet, o projeto vai instaurar um cenário de 

vigilância e monitoramento na rede, restringindo 

sensivelmente os direitos e liberdades e 

criminalizando condutas que são cotidianas dos 

cidadãos no mundo virtual. 

 

Para os consumidores, a aprovação do projeto traz 

consequências drásticas, especialmente se 

considerarmos que a Internet é inteiramente 

permeada por relações de consumo. Desde a 

conexão até o acesso a conteúdos em sites, produtos 

e serviços via comércio eletrônico, passando pela 

utilização de e-mails, plataformas colaborativas e 

redes sociais, em menor ou maior grau, tudo é 

relação de consumo e deve ser entendido na lógica 

da defesa dos direitos consagrados pelo Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). 

 

Há 20 anos, esse mesmo CDC tenta fazer valer um 

de seus princípios básicos: a boa-fé. Pressupõe-se 

que todos são legítimos titulares de direitos e 

praticam seus atos cotidianos com base na 

legalidade, na confiança e no respeito. Por óbvio, 

essa premissa é válida também para a Internet. O 

que o PL Azeredo faz, no entanto, é inverter essa 

lógica. No lugar da presunção da boa-fé, instaura-se 

a constante suspeita. No lugar do respeito à 

privacidade dos dados e informações dos usuários, 

o projeto determina a sua vigilância constante, 

como se a qualquer momento fossem praticar um 

crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. 



Para o PL Azeredo, como norma penal que é, na 

Internet todos passam a ser suspeitos até que se 

prove o contrário. 

 
(Guilherme Varella, Carta Capital. 28/07/11) 
  

Assinale a alternativa que apresenta a classificação 

do “que” DIFERENTE dos demais. 

 a) “... que navegam na Internet.” 

 b) “... que orienta a campanha lançada..." 

 c) “... mais que o mote, o alerta...” 

 d) “... que trata de crimes cibernéticos.” 

 e) “... a ameaça que o PL 84 representa...” 

  
Questão 12: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Análise Sintática  

Texto I 
 

A maldição da norma culta 
 

Impossível calcular o estrago que o termo “norma 

culta” vem causando nos meios educacionais e, em 

geral, na cultura brasileira. Enquanto ele não for 

definitivamente jogado no lixo e incinerado, vai ser 

difícil examinar as relações entre linguagem e 

sociedade sob uma ótica serena e bem 

fundamentada. Por quanto tempo ainda teremos de 

viver sob a maldição da norma culta? 

 

Embora alguns linguistas usem esse termo com 

outros sentidos, a retumbante maioria das pessoas 

se refere à norma culta como um modelo idealizado 

de língua “certa”, “bonita” e “elegante”, que elas 

mesmas não sabem dizer onde, quando nem por 

quem foi estabelecido, mas que, apesar disso, 

merece toda a reverência do mundo, como se fosse 

uma doutrina sagrada, ditada pelo próprio Deus a 

seus profetas. Numa época em que se questiona 

tudo, em que se protesta contra toda forma de 

discriminação, contra qualquer prescrição no que 

diz respeito às relações sexuais, às crenças 

religiosas, aos modos de se vestir, de viver, de 

comer, de criar os filhos etc., em que a palavra 

diversidade impera, assim como a exigência de que 

ela seja respeitada e valorizada, é espantoso que só 

o uso da língua permaneça sujeito a uma regulação 

restritiva e tacanha. O dogma da infalibilidade 

papal virou piada, mas quase ninguém zomba dos 

dogmas gramaticais (mais velhos que a religião 

cristã). Por que os rótulos de “certo” e “errado” são 

abandonados, e até ridicularizados, em outras 

esferas da vida social, mas permanecem vivos e 

ativos quando o assunto é língua? Por que ninguém 

se dá conta de que a nebulosa norma culta é um 

produto humano e, portanto, imperfeito, falho e 

suscetível de contestação e reformulação? 

 

Impera na cultura ocidental uma concepção de 

língua tosca e burra, fixada trezentos anos antes de 

Cristo. Impregnados dos preconceitos da época, os 

primeiros gramáticos repudiaram todo e qualquer 

uso de língua que não fosse, primeiro, escrito (a 

fala, para eles, era um caos completo) e, não 

bastasse, escrito por meia dúzia de “grandes 

autores”, todos mortos. Essa doença torpe se 

propagou nos últimos dois milênios e meio, a ponto 

de se tornar invisível para quase todo mundo. É 

com base nesse critério estúpido – a língua escrita 

dos “clássicos” – que se fixou, nas diversas nações, 

o modelo de “língua certa” que, no Brasil, atende 

pelo nome infeliz de norma culta. No caso 

brasileiro, a coisa é ainda mais cruel porque, fruto 

de processo colonial, nosso padrão idiomático se 

inspira numa língua escrita do outro lado do 

Atlântico, em outro hemisfério, em meados do 

século XIX. Por isso, não podemos começar frase 

com pronome oblíquo, nem usar “ele” como objeto 

direto (“eu vi ele”), nem dizer “prefiro mais X do 

que Y”, nem “o filme que eu gosto”, embora tudo 

isso constitua a gramática de uma língua autônoma, 

o português brasileiro, com mais de 500 anos de 

idade e 200 milhões de falantes (a terceira mais 

falada no Ocidente)! Até quando, meu pai Oxóssi? 

 
(Marcos Bagno, agosto de 2008 – http://www.portuguesepoesia. 

com/?page=cronica&id=107 – com adaptações) 
  

Na frase “Até quando, meu pai Oxóssi?” (3º§) a 

expressão sublinhada funciona como 

 a) vocativo. 

 b) aposto. 

 c) agente da passiva. 

 d) adjunto adverbial. 

 e) complemento nominal. 

  
Questão 13: CONSULPLAN - Biblio 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Análise Sintática  

Texto 
 

As lições do capitão 
 

Normalmente, um naufrágio de grandes proporções 

mobiliza a atenção do público em função das 

mortes que provoca e dos mistérios que cercam o 

ocorrido. Com o naufrágio do navio italiano Costa 

Concórdia foi diferente: mesmo tendo causado um 

número pequeno de vítimas fatais, o acidente não 

sai do noticiário. O motivo é a incrível performance 

do capitão Schettino, que abandonou o navio antes 

dos passageiros e dos tripulantes, para a 



estupefação geral. 

 

Não deixa de ser uma boa notícia: por remeter a 

questões relacionadas à honra, bravura, 

solidariedade e outras qualidades escassas, tal 

interesse pode ser interpretado como um impulso 

moral coletivo, coisa alentadora nestes tempos 

marcados, simultaneamente, por uma grande 

interconectividade e por um individualismo 

exacerbado. E no qual os discursos de uma ética 

global, financeira, ambiental ou política perdem-se 

na retórica e na queda de braço entre a sociedade 

civil, o Estado e as corporações: ninguém quer 

largar o osso, mas, na hora do naufrágio, todo 

mundo quer pular primeiro. 

 

Uma coisa é pedir arrego na iminência de um 

ataque pirata no século XVI. O barbudo capitão 

agarra-se a um barril, e, caso sobreviva, abriga-se 

numa ilhota caribenha, onde terá tempo e paz para 

repensar seus atos ou, simplesmente, dar graças aos 

céus, no gozo da condição de covarde consumado. 

Outra coisa é pular do navio a poucas braçadas da 

costa, deixando centenas de semelhantes à própria 

sorte. 

 

O dever, imputado a um capitão, de ser o último a 

deixar o navio, é velho, remonta às navegações da 

antiguidade clássica, mas é até hoje usado, não 

apenas nas leis de navegação, mas como metáfora 

na análise de atitudes várias nas relações sociais. 

No âmbito das empresas, por exemplo: o gerente 

recém-empossado que, diante da crise de seu 

departamento, ou de sua própria inépcia, deixa seus 

comandados na mão e corre para a primeira oferta 

de emprego, é hoje figurinha fácil, sobretudo nos 

meios de experimentação tecnológica. Faz-nos 

pensar, também, no quanto o ensimesmamento 

psicológico, em paradoxal anteposição à eclosão 

geométrica de redes sociais, se torna a regra de 

ouro numa era que se quer avançada e inventiva. 

 
(Arnaldo Bloch. Jornal O Globo, 21.01.12 / adaptado) 
  

“O dever, imputado a um capitão, de ser o último a 

deixar o navio, é velho.” O termo em destaque 

exerce, na oração, a função de 

 a) vocativo. 

 b) aposto. 

 c) objeto direto. 

 d) complemento nominal. 

 e) agente da passiva. 

  
Questão 14: CONSULPLAN - Fisc 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/Defesa do 

Consumidor/2012  

Assunto: Análise Sintática  

Assinale a afirmativa em que o pronome “se” NÃO 

é chamado pronome (partícula) apassivador(a). 

 a) Sabe-se que ele é honesto. 

 b) Organizou-se, ontem, esta prova. 

 c) Vendem-se carros usados aqui neste local. 

 d) Comeu-se toda a pizza. 

 e) Assistiu-se à cerimônia inteira. 

  
Questão 15: CONSULPLAN - Ass Leg 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Análise Sintática  

Assinale a alternativa em que ocorre sujeito 

indeterminado: 

 a) Algo preocupa os obesos. 

 b) Falaram muito bem de você na reunião. 

 c) Flores ornamentavam o restaurante. 

 d) Viajamos para os Estados Unidos. 

 e) Está calor. 

  
Questão 16: CONSULPLAN - Aux Sec 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Análise Sintática  

Assinale a afirmativa que apresenta sujeito simples: 

 a) Magoaram o meu coração. 

 b) Fomos em busca do verdadeiro amor. 

 c) Os homens me fizeram sofrer. 

 d) A liberdade e a verdade estão presentes no amor. 

 e) Faz frio aqui. 

  
Questão 17: CONSULPLAN - Aux Adm (Monte 

Belo)/Pref Monte Belo/I/2011  

Assunto: Análise Sintática  

Nesta trajetória, em parte minha, em parte de 

minhas ficções – já escritas ou ainda nem definidas 

– ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a 

vida mas uma vida digna; o bem maior não é o 

amor mas um amor que dê alegria e paz – e que, 

mesmo se terminar, continuará nos aquecendo na 

memória. 

 

E que há sempre, em algum lugar talvez 

inesperado, a possibilidade de música e voo. 

 

Não há fase da vida para ser paciente e virtuoso; 

não há idade para ser belo, amoroso e sensual. 

 

De todos os meus livros, este é especialmente uma 

série de reflexões, em prosa e em poesia, sobre os 

medos e alegrias, ganhos e perdas que nos traz o 

amor em suas várias formas. Ele nos faz melhores 

se tiver sido bom; nos ajuda a aceitar a 

transformação se tiver sido terno; nos ensina a 

respeitar a liberdade se tiver sido sagrado. E se for 

tudo isso, certamente será um amor demorado, um 



amor delicado, um digno amor; mesmo doente 

vestirá seu traje de baile para não perturbar a calma 

de quem é amado; mesmo solitário porá a máscara 

da festa para não inquietar quem precisa partir. 

 

Não sei se fui capaz dele ou se o mereci, mas esse 

amor – cuja duração nem sempre importa – vale 

muitas vidas e não nos pertence. Foi colocado em 

nós como um aroma num frasco, guiado por outra 

mão que não a do mero acaso. Tem em si uma luz 

que a maturidade torna mais vibrante e espalhada – 

e, apesar das dores, muito mais enternecida. 

  
(Lya Luft) 
Assinale a seguir uma oração sem sujeito. 

 a)  Ninguém se apresentou. 

 b)  Vai haver um campeonato. 

 c)  Telefonaram para você. 

 d)  Consertou-se o relógio. 

 e)  Vive-se feliz. 

  

  
Questão 18: CONSULPLAN - Ana Sis 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Análise Sintática  

Texto 

 

O prazer de matar 
 

Não passa uma semana sem que novos atentados 

matem dezenas de pessoas. Isso acontece com mais 

frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na 

Síria, em países da África Central. Matar inocentes 

indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez 

que leio uma notícia dessas, surpreendo‐ me como 

se a lesse pela primeira vez. 

 

Não há dúvida de que homicídio puro e simples não 

deixa de me espantar. De fato, tirar deliberadamente 

a vida de alguém é coisa que não compreendo nem 

aceito. Mas sei, como todo mundo, que, 

dependendo do seu temperamento, pode uma 

pessoa perder a cabeça e matar um suposto inimigo. 

 

Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, 

por isso mesmo, fazem isso com certa frequência. 

Lembro‐ me de um jovem que foi preso logo 

depois de liquidar um desafeto. Quando o policial 

lhe disse que no próximo ano seria maior de idade 

e, se voltasse a matar alguém, iria para a cadeia, ele 

respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 

 

No que se refere aos atentados, há os motivados por 

razões políticas e religiosas e há os que, ao que tudo 

indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é 

pirado. Esses são os atentados tipicamente 

norte‐ americanos. Com impressionante frequência, 

surge um sujeito empunhando um revólver ou um 

fuzil‐ metralhadora que começa a disparar a esmo 

dentro de um shopping ou de uma universidade. Ele 

sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por 

policiais. 

 

A loucura é certamente um componente desse 

desatino homicida. Não obstante, a gente se 

pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. 

Será porque todo mundo lá tem arma em casa ou no 

porão? Os fabricantes de armas garantem que não, 

que não é por isso, mas tenho dificuldade de 

acreditar neles. 

 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja 

motivação é político‐ religiosa, e difere também, 

por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, 

pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 

objetiva e friamente por um líder. 

 

A afinidade que há entre eles é o propósito de 

assassinar pessoas inocentes. E é precisamente esse 

ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por 

exemplo, um terrorista, com o corpo coberto de 

bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, 

explode as bombas e a si mesmo, matando dezenas 

de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não 

ser mostrar seu ódio ao adversário; e, nesse caso, 

por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria 

homicida desconhece limites. É outra modalidade 

de loucura. 

 

Mas há ainda os casos em que a fúria homicida 

mata indiscriminadamente pessoas de outros países, 

que nada têm a ver com os propósitos do atentado. 

Exemplo disso foi o caso das Torres Gêmeas, em 

Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O 

atentado visava os norte‐ americanos, mas matou 

franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem 

mesmo se pode excluir, dentre as vítimas daquele 

atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a 

causa defendida pelos terroristas. É a insensatez 

levada ao último grau, que só se explica pela 

cegueira a que leva o fanatismo religioso. 

 

O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que 

o atentado terrorista não traz nenhum benefício a 

quem o projeta e o faz acontecer, a não ser 

satisfazer seus desejos homicidas. De fato, o 

terrorismo é a expressão da derrota política de 

quem o promove, a reação desesperada de quem 

sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer 

o adversário e chegar ao poder. 

 



Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal 

desvario, mesmo porque, além do assassinato em 

massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o 

terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 

fatos quase inacreditáveis. 

 

Como o que ouvi da boca do chefe supremo do 

Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o menino 

bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, 

em Israel, era seu filho e tinha 16 anos. E 

acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está 

sendo preparado para se sacrificar por Alá”. O 

curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas 

ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/2014. 

Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐ o‐ pra

zer‐ de‐ matar.shtml.) 
  

Do ponto de vista morfossintático, o trecho “Com 

impressionante frequência, surge um sujeito 

empunhando um revólver ou um 

fuzil‐ metralhadora que começa a disparar a esmo 

dentro de um shopping ou de uma universidade.” 

(4º§) classifica‐ se como um(a) 

 a) período simples, constituído por mais de um 

verbo. 

 b) período composto, pois mais de uma oração o 

constitui. 

 c) frase nominal, já que não há verbos na sua 

constituição. 

 d) período simples, porque é constituído de uma 

única oração. 

  
Questão 19: CONSULPLAN - Ana Sis 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Análise Sintática  

Texto 

 

O prazer de matar 
 

Não passa uma semana sem que novos atentados 

matem dezenas de pessoas. Isso acontece com mais 

frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na 

Síria, em países da África Central. Matar inocentes 

indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez 

que leio uma notícia dessas, surpreendo‐ me como 

se a lesse pela primeira vez. 

 

Não há dúvida de que homicídio puro e simples não 

deixa de me espantar. De fato, tirar deliberadamente 

a vida de alguém é coisa que não compreendo nem 

aceito. Mas sei, como todo mundo, que, 

dependendo do seu temperamento, pode uma 

pessoa perder a cabeça e matar um suposto inimigo. 

 

Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, 

por isso mesmo, fazem isso com certa frequência. 

Lembro‐ me de um jovem que foi preso logo 

depois de liquidar um desafeto. Quando o policial 

lhe disse que no próximo ano seria maior de idade 

e, se voltasse a matar alguém, iria para a cadeia, ele 

respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 

 

No que se refere aos atentados, há os motivados por 

razões políticas e religiosas e há os que, ao que tudo 

indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é 

pirado. Esses são os atentados tipicamente 

norte‐ americanos. Com impressionante frequência, 

surge um sujeito empunhando um revólver ou um 

fuzil‐ metralhadora que começa a disparar a esmo 

dentro de um shopping ou de uma universidade. Ele 

sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por 

policiais. 

 

A loucura é certamente um componente desse 

desatino homicida. Não obstante, a gente se 

pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. 

Será porque todo mundo lá tem arma em casa ou no 

porão? Os fabricantes de armas garantem que não, 

que não é por isso, mas tenho dificuldade de 

acreditar neles. 

 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja 

motivação é político‐ religiosa, e difere também, 

por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, 

pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 

objetiva e friamente por um líder. 

 

A afinidade que há entre eles é o propósito de 

assassinar pessoas inocentes. E é precisamente esse 

ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por 

exemplo, um terrorista, com o corpo coberto de 

bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, 

explode as bombas e a si mesmo, matando dezenas 

de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não 

ser mostrar seu ódio ao adversário; e, nesse caso, 

por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria 

homicida desconhece limites. É outra modalidade 

de loucura. 

 

Mas há ainda os casos em que a fúria homicida 

mata indiscriminadamente pessoas de outros países, 

que nada têm a ver com os propósitos do atentado. 

Exemplo disso foi o caso das Torres Gêmeas, em 

Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O 

atentado visava os norte‐ americanos, mas matou 

franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem 

mesmo se pode excluir, dentre as vítimas daquele 

atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a 

causa defendida pelos terroristas. É a insensatez 



levada ao último grau, que só se explica pela 

cegueira a que leva o fanatismo religioso. 

 

O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que 

o atentado terrorista não traz nenhum benefício a 

quem o projeta e o faz acontecer, a não ser 

satisfazer seus desejos homicidas. De fato, o 

terrorismo é a expressão da derrota política de 

quem o promove, a reação desesperada de quem 

sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer 

o adversário e chegar ao poder. 

 

Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal 

desvario, mesmo porque, além do assassinato em 

massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o 

terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 

fatos quase inacreditáveis. 

 

Como o que ouvi da boca do chefe supremo do 

Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o menino 

bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, 

em Israel, era seu filho e tinha 16 anos. E 

acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está 

sendo preparado para se sacrificar por Alá”. O 

curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas 

ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/2014. 

Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐ o‐ pra

zer‐ de‐ matar.shtml.) 
  

“Não vejo nenhum sentido nisso, [...]” (7º§). O 

verbo que exige o mesmo tipo de complemento que 

o grifado anteriormente é o que se encontra 

destacado em: 

 a) “Lembro‐ me de um jovem [...]” (3º§) 

 b) “No que se refere aos atentados, [...]” (4º§) 

 c) “[…] um terrorista […] explode as bombas 

[...]” (7º§) 

 d) “Exemplo disso foi o caso das Torres Gêmeas, 

[...]” (8º§) 

  
Questão 20: CONSULPLAN - Psico 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Análise Sintática  

Texto 
 

O prazer de matar 
 

Não passa uma semana sem que novos atentados 

matem dezenas de pessoas. Isso acontece com mais 

frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na 

Síria, em países da África Central. Matar inocentes 

indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez 

que leio uma notícia dessas, surpreendo‐ me como 

se a lesse pela primeira vez. 

 

Não há dúvida de que homicídio puro e simples não 

deixa de me espantar. De fato, tirar deliberadamente 

a vida de alguém é coisa que não compreendo nem 

aceito. Mas sei, como todo mundo, que, 

dependendo do seu temperamento, pode uma 

pessoa perder a cabeça e matar um suposto inimigo. 

 

Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, 

por isso mesmo, fazem isso com certa frequência. 

Lembro‐ me de um jovem que foi preso logo 

depois de liquidar um desafeto. Quando o policial 

lhe disse que no próximo ano seria maior de idade 

e, se voltasse a matar alguém, iria para a cadeia, ele 

respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 

 

No que se refere aos atentados, há os motivados por 

razões políticas e religiosas e há os que, ao que tudo 

indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é 

pirado. Esses são os atentados tipicamente 

norte‐ americanos. Com impressionante frequência, 

surge um sujeito empunhando um revólver ou um 

fuzil‐ metralhadora que começa a disparar a esmo 

dentro de um shopping ou de uma universidade. Ele 

sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por 

policiais. 

 

A loucura é certamente um componente desse 

desatino homicida. Não obstante, a gente se 

pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. 

Será porque todo mundo lá tem arma em casa ou no 

porão? Os fabricantes de armas garantem que não, 

que não é por isso, mas tenho dificuldade de 

acreditar neles. 

 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja 

motivação é político‐ religiosa, e difere também, 

por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, 

pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 

objetiva e friamente por um líder. 

 

A afinidade que há entre eles é o propósito de 

assassinar pessoas inocentes. E é precisamente esse 

ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por 

exemplo, um terrorista, com o corpo coberto de 

bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, 

explode as bombas e a si mesmo, matando dezenas 

de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não 

ser mostrar seu ódio ao adversário; e, nesse caso, 

por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria 

homicida desconhece limites. É outra modalidade 

de loucura. 

 

Mas há ainda os casos em que a fúria homicida 

mata indiscriminadamente pessoas de outros países, 



que nada têm a ver com os propósitos do atentado. 

Exemplo disso foi o caso das Torres Gêmeas, em 

Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O 

atentado visava os norte‐ americanos, mas matou 

franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem 

mesmo se pode excluir, dentre as vítimas daquele 

atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a 

causa defendida pelos terroristas. É a insensatez 

levada ao último grau, que só se explica pela 

cegueira a que leva o fanatismo religioso. 

 

O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que 

o atentado terrorista não traz nenhum benefício a 

quem o projeta e o faz acontecer, a não ser 

satisfazer seus desejos homicidas. De fato, o 

terrorismo é a expressão da derrota política de 

quem o promove, a reação desesperada de quem 

sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer 

o adversário e chegar ao poder. 

 

Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal 

desvario, mesmo porque, além do assassinato em 

massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o 

terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 

fatos quase inacreditáveis. 

 

Como o que ouvi da boca do chefe supremo do 

Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o menino 

bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, 

em Israel, era seu filho e tinha 16 anos. E 

acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está 

sendo preparado para se sacrificar por Alá”. O 

curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas 

ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/ 

2014. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐ o‐ pra

zer‐ de‐ matar.shtml.) 
  

Do ponto de vista morfossintático, o trecho “Com 

impressionante frequência, surge um sujeito 

empunhando um revólver ou um 

fuzil‐ metralhadora que começa a disparar a esmo 

dentro de um shopping ou de uma universidade.” 

(4º§) classifica‐ se como um(a) 

 a) período simples, constituído por mais de um 

verbo. 

 b) período composto, pois mais de uma oração o 

constitui. 

 c) frase nominal, já que não há verbos na sua 

constituição. 

 d) período simples, porque é constituído de uma 

única oração. 

 e) período composto por orações coordenadas, ou 

seja, sintaticamente independentes. 

  

Questão 21: CONSULPLAN - Psico 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Análise Sintática  

Texto 
 

O prazer de matar 
 

Não passa uma semana sem que novos atentados 

matem dezenas de pessoas. Isso acontece com mais 

frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na 

Síria, em países da África Central. Matar inocentes 

indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez 

que leio uma notícia dessas, surpreendo‐ me como 

se a lesse pela primeira vez. 

 

Não há dúvida de que homicídio puro e simples não 

deixa de me espantar. De fato, tirar deliberadamente 

a vida de alguém é coisa que não compreendo nem 

aceito. Mas sei, como todo mundo, que, 

dependendo do seu temperamento, pode uma 

pessoa perder a cabeça e matar um suposto inimigo. 

 

Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, 

por isso mesmo, fazem isso com certa frequência. 

Lembro‐ me de um jovem que foi preso logo 

depois de liquidar um desafeto. Quando o policial 

lhe disse que no próximo ano seria maior de idade 

e, se voltasse a matar alguém, iria para a cadeia, ele 

respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 

 

No que se refere aos atentados, há os motivados por 

razões políticas e religiosas e há os que, ao que tudo 

indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é 

pirado. Esses são os atentados tipicamente 

norte‐ americanos. Com impressionante frequência, 

surge um sujeito empunhando um revólver ou um 

fuzil‐ metralhadora que começa a disparar a esmo 

dentro de um shopping ou de uma universidade. Ele 

sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por 

policiais. 

 

A loucura é certamente um componente desse 

desatino homicida. Não obstante, a gente se 

pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. 

Será porque todo mundo lá tem arma em casa ou no 

porão? Os fabricantes de armas garantem que não, 

que não é por isso, mas tenho dificuldade de 

acreditar neles. 

 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja 

motivação é político‐ religiosa, e difere também, 

por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, 

pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 

objetiva e friamente por um líder. 

 



A afinidade que há entre eles é o propósito de 

assassinar pessoas inocentes. E é precisamente esse 

ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por 

exemplo, um terrorista, com o corpo coberto de 

bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, 

explode as bombas e a si mesmo, matando dezenas 

de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não 

ser mostrar seu ódio ao adversário; e, nesse caso, 

por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria 

homicida desconhece limites. É outra modalidade 

de loucura. 

 

Mas há ainda os casos em que a fúria homicida 

mata indiscriminadamente pessoas de outros países, 

que nada têm a ver com os propósitos do atentado. 

Exemplo disso foi o caso das Torres Gêmeas, em 

Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O 

atentado visava os norte‐ americanos, mas matou 

franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem 

mesmo se pode excluir, dentre as vítimas daquele 

atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a 

causa defendida pelos terroristas. É a insensatez 

levada ao último grau, que só se explica pela 

cegueira a que leva o fanatismo religioso. 

 

O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que 

o atentado terrorista não traz nenhum benefício a 

quem o projeta e o faz acontecer, a não ser 

satisfazer seus desejos homicidas. De fato, o 

terrorismo é a expressão da derrota política de 

quem o promove, a reação desesperada de quem 

sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer 

o adversário e chegar ao poder. 

 

Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal 

desvario, mesmo porque, além do assassinato em 

massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o 

terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 

fatos quase inacreditáveis. 

 

Como o que ouvi da boca do chefe supremo do 

Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o menino 

bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, 

em Israel, era seu filho e tinha 16 anos. E 

acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está 

sendo preparado para se sacrificar por Alá”. O 

curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas 

ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/ 

2014. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐ o‐ pra

zer‐ de‐ matar.shtml.) 
  

“Não vejo nenhum sentido nisso, [...]” (7º§). O 

verbo que exige o mesmo tipo de complemento que 

o grifado anteriormente é o que se encontra 

destacado em: 

 a) “Lembro‐ me de um jovem [...]” (3º§) 

 b) “No que se refere aos atentados, [...]” (4º§) 

 c) “[…] um terrorista […] explode as bombas [...]” 

(7º§) 

 d) “Exemplo disso foi o caso das Torres Gêmeas, 

[...]” (8º§) 

 e) “[…] o terrorismo é a expressão da derrota 

política […]” (9º§) 

  
Questão 22: CONSULPLAN - Psico 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Análise Sintática  

Texto 
 

O prazer de matar 
 

Não passa uma semana sem que novos atentados 

matem dezenas de pessoas. Isso acontece com mais 

frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na 

Síria, em países da África Central. Matar inocentes 

indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez 

que leio uma notícia dessas, surpreendo‐ me como 

se a lesse pela primeira vez. 

 

Não há dúvida de que homicídio puro e simples não 

deixa de me espantar. De fato, tirar deliberadamente 

a vida de alguém é coisa que não compreendo nem 

aceito. Mas sei, como todo mundo, que, 

dependendo do seu temperamento, pode uma 

pessoa perder a cabeça e matar um suposto inimigo. 

 

Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, 

por isso mesmo, fazem isso com certa frequência. 

Lembro‐ me de um jovem que foi preso logo 

depois de liquidar um desafeto. Quando o policial 

lhe disse que no próximo ano seria maior de idade 

e, se voltasse a matar alguém, iria para a cadeia, ele 

respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 

 

No que se refere aos atentados, há os motivados por 

razões políticas e religiosas e há os que, ao que tudo 

indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é 

pirado. Esses são os atentados tipicamente 

norte‐ americanos. Com impressionante frequência, 

surge um sujeito empunhando um revólver ou um 

fuzil‐ metralhadora que começa a disparar a esmo 

dentro de um shopping ou de uma universidade. Ele 

sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por 

policiais. 

 

A loucura é certamente um componente desse 

desatino homicida. Não obstante, a gente se 

pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. 

Será porque todo mundo lá tem arma em casa ou no 



porão? Os fabricantes de armas garantem que não, 

que não é por isso, mas tenho dificuldade de 

acreditar neles. 

 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja 

motivação é político‐ religiosa, e difere também, 

por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, 

pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 

objetiva e friamente por um líder. 

 

A afinidade que há entre eles é o propósito de 

assassinar pessoas inocentes. E é precisamente esse 

ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por 

exemplo, um terrorista, com o corpo coberto de 

bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, 

explode as bombas e a si mesmo, matando dezenas 

de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não 

ser mostrar seu ódio ao adversário; e, nesse caso, 

por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria 

homicida desconhece limites. É outra modalidade 

de loucura. 

 

Mas há ainda os casos em que a fúria homicida 

mata indiscriminadamente pessoas de outros países, 

que nada têm a ver com os propósitos do atentado. 

Exemplo disso foi o caso das Torres Gêmeas, em 

Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O 

atentado visava os norte‐ americanos, mas matou 

franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem 

mesmo se pode excluir, dentre as vítimas daquele 

atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a 

causa defendida pelos terroristas. É a insensatez 

levada ao último grau, que só se explica pela 

cegueira a que leva o fanatismo religioso. 

 

O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que 

o atentado terrorista não traz nenhum benefício a 

quem o projeta e o faz acontecer, a não ser 

satisfazer seus desejos homicidas. De fato, o 

terrorismo é a expressão da derrota política de 

quem o promove, a reação desesperada de quem 

sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer 

o adversário e chegar ao poder. 

 

Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal 

desvario, mesmo porque, além do assassinato em 

massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o 

terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 

fatos quase inacreditáveis. 

 

Como o que ouvi da boca do chefe supremo do 

Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o menino 

bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, 

em Israel, era seu filho e tinha 16 anos. E 

acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está 

sendo preparado para se sacrificar por Alá”. O 

curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas 

ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/ 

2014. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐ o‐ pra

zer‐ de‐ matar.shtml.) 
  

Considerando as palavras destacadas nos trechos 

abaixo, assinale a alternativa correta. 

 

I. “Há [...] pessoas que têm o prazer de 

matar e, por isso mesmo, fazem isso com 

certa frequência.” (3º§) 

 

II. “[...] a fúria homicida mata 

indiscriminadamente pessoas de outros 

países, que nada têm a ver com os propósitos 

do atentado.” (8º§) 

 

 a) Em I, a palavra destacada é conjunção 

coordenativa, pois estabelece relação entre duas 

orações independentes entre si. 

 b) Em II, subentende‐ se que apenas algumas 

pessoas assassinadas de outros países não têm nada 

a ver com os propósitos do atentado. 

 c) Em II, a palavra “que” é um pronome relativo, 

porque retoma o substantivo “país” e pode ser 

substituída sem prejuízo semântico por “o qual”. 

 d) Em I, a palavra destacada introduz uma oração 

adjetiva e foi empregada sem vírgula para que 

funcione como restritiva, já que somente algumas 

pessoas têm prazer de matar. 

 e) Nos dois trechos, as orações introduzidas pelas 

palavras destacadas têm a mesma classificação 

geral – ambas são adjetivas – e, por isso, não há 

diferença de sentido entre elas. 

  
Questão 23: CONSULPLAN - Adm 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Análise Sintática  

As verdades da razão 
 

Raciocinar não é algo que aprendemos na solidão, 

mas algo que inventamos ao nos comunicar e nos 

confrontar com os semelhantes: toda razão é 

fundamentalmente conversação. “Conversar” não é 

o mesmo que ouvir sermões ou atender a vozes de 

comando. Só se conversa – sobretudo só se discute 

– entre iguais. Por isso o hábito filosófico de 

raciocinar nasce na Grécia, junto com as 

instituições políticas da democracia. Ninguém pode 

discutir com Assurbanipal ou com Nero, e ninguém 

pode conversar abertamente em uma sociedade em 

que existem castas sociais inamovíveis. [...] Afinal 

de contas, a disposição a filosofar consiste em 



decidir-se a tratar os outros como se também 

fossem filósofos: oferecendo-lhes razões, ouvindo 

as deles e construindo a verdade, sempre em 

dúvida, a partir do encontro entre umas e outras. 

 

[...] Oferecemos nossa opinião aos outros para que 

a debatam e por sua vez a aceitem ou refutem, não 

simplesmente para que saibam “onde estamos e 

quem somos”. E é claro que nem todas as opiniões 

são igualmente válidas: valem mais as que têm 

melhores argumentos a seu favor e as que melhor 

resistem à prova de fogo do debate com as objeções 

que lhe sejam colocadas. 

 

[...] A razão não está situada como um árbitro 

semidivino acima de nós para resolver nossas 

disputas; ela funciona dentro de nós e entre nós. 

Não só temos que ser capazes de exercer a razão 

em nossas argumentações como também – e isso é 

muito importante e, talvez, mais difícil ainda – 

devemos desenvolver a capacidade de ser 

convencidos pelas melhores razões, venham de 

quem vierem. [...] A partir da perspectiva 

racionalista, a verdade buscada é sempre resultado, 

não ponto de partida: e essa busca incluía 

conversação entre iguais, a polêmica, o debate, a 

controvérsia. Não como afirmação da própria 

subjetividade, mas como caminho para alcançar 

uma verdade objetiva através das múltiplas 

subjetividades. 

  
(Fernando Savater. “As verdades da razão”. In: As perguntas da vida. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001.) 
  

Considerando as funções estabelecidas 

sintaticamente pelas palavras em determinada 

oração, identifique o termo ou expressão 

destacado(a) cuja função sintática DIFERE dos 

demais. 

 a)  “[...] ouvindo as deles e construindo a verdade 

[...]” (1º§) 

 b)  “[...] sociedade em que existem castas sociais 

inamovíveis.” (1º§) 

 c)  “Por isso o hábito filosófico de raciocinar 

nasce na Grécia [...]” (1º§) 

 d)  “‘Conversar’ não é o mesmo que ouvir sermões 

ou atender a vozes de comando.” (1º§) 

  
Questão 24: CONSULPLAN - Ag Adm 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Análise Sintática  

Texto para responder à questão. 

 

Gerador de frases machistas 
  

Campanha da ONU tenta mudar estereótipos 

femininos que se propagam em sistemas de buscas 

na internet. 

  

Dessa os internautas de língua portuguesa 

escaparam por pouco. O órgão das Nações Unidas 

para a igualdade de gênero lançou campanha 

mundial em novembro deste 2013 contra o 

machismo entranhado nos sistemas de busca da 

internet. O preenchimento automático do Google 

sugere ao usuário uma lista dos termos mais 

procurados ligados aos termos digitados. 

 

Ao digitar “women shouldn’t” (mulheres não 

devem) no campo de pesquisa, o publicitário 

Christopher Hunt (diretor de arte da agência Ogilvy 

& Mather, em Dubai, nos Emirados Árabes) 

percebeu que a ferramenta autocompletar frases 

sugeria construções como “mulheres não devem 

trabalhar”, “ter direitos”, “votar”, “falar na igreja”, 

“serem dignas de confiança” ou como “mulheres 

precisam ser disciplinadas”. A busca pela mesma 

expressão, com a palavra “homem” como sujeito, 

traz resultados bem diferentes: “homem não deve 

chorar”, “ser bonzinho” etc. 

  

Em português, a expressão “mulheres não devem” 

não enumera sugestões sexistas ao Google, ao 

menos nas buscas mais populares no Brasil. Os 

estereótipos emergem, na verdade, quando o termo 

pesquisado é “mulherada”. 

  
(Língua Portuguesa, Dez/2013.) 
  

De acordo com o texto, a expressão “mulheres não 

devem” era autocompletada com expressões 

prontas. A respeito dos complementos, é correto 

afirmar que “trabalhar” e “votar” constituem 

 a)  complementos nominais exigidos pelo verbo 

dever. 

 b)  junto à expressão que os antecede, uma locução 

verbal. 

 c)  um estado do sujeito indicado em “mulheres 

não devem”. 

 d)  complementos desnecessários para o 

entendimento da expressão anterior. 

  
Questão 25: CONSULPLAN - AISIPOA 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Análise Sintática  

E se o Brasil ainda fosse uma monarquia? 
 

Dom Luiz de Orleans e Bragança estrelaria os 

desfiles de Sete de Setembro, data que teria muito 

mais pompa, já que não haveria o Quinze de 

Novembro para rivalizar como dia mais importante 

da nação. E, sem a Proclamação da República em 



1889, o governo Getúlio, a ditadura militar e a 

redemocratização do País, as seis constituições que 

tivemos em cem anos não existiriam ou seriam 

diferentes. Nosso rei de hoje, então, seguraria as 

rédeas do governo com o Poder Moderador, 

herança da Constituição de 1824 que o coloca 

acima dos três poderes. “Se um partido fosse contra 

o que o rei queria, ele colocava a oposição no 

lugar”, diz Eduardo Afonso, professor de história da 

Unesp. 

 

A capital seria Brasília do mesmo jeito, por se tratar 

de um plano da monarquia. Em 1823, o patriarca da 

independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, 

apresentou o projeto de levar a capital ao Centro-

Oeste, distante de ataques de corsários no litoral. E 

seria nessa região que o governo teria seu maior 

apoio. Os produtores de soja e outros grãos seriam 

a base da política imperial, assim como os 

cafeicultores foram no século 19. “O império nunca 

formulou uma política econômica, só seguiu o 

projeto de uma colônia que sobrevive de seu 

reservatório”, explica Estevão Martins, professor de 

história da UnB. Assim, agricultura, mineração e 

petróleo seriam ainda mais importantes para a 

economia do que são hoje. 

 

Nos anos 60, para combater a “ameaça comunista” 

dos movimentos da época, o imperador D. Pedro 

Henrique diminuiria o poder do Parlamento. Nessa 

ditadura, a MPB faria barulho com letras cheias de 

metáforas contra o império, driblando a censura. 

 

Essa não seria a única ameaça, já que houve um 

racha na linhagem real em 1908, quando D. Pedro 

de Alcântara renunciou ao direito dinástico ao se 

casar com uma reles condessa (e não uma princesa), 

passando a coroa ao irmão Luis Maria. A situação 

não ficou tensa porque, bem, já não havia um trono 

a disputar. Mas, se ainda fôssemos um reino, as 

relações familiares ficariam ruins. Os descendentes 

de D. Luis Maria, do chamado ramo de Vassouras, 

teriam de lidar com a oposição dos primos do ramo 

de Petrópolis. Isso ficaria claro em 2013. Durante 

as manifestações de junho, D. Luiz (neto de Luis 

Maria) recomendou a seus seguidores que não 

fossem às ruas, temendo “envolvimento em atos de 

anarquismo”. Se fosse rei, a declaração o deixaria 

no alvo dos protestos. E o nome do liberal D. João, 

do ramo de Petrópolis, ganharia força. Empresário, 

fotógrafo e surfista, ele defende as monarquias 

parlamentaristas e representaria um sopro de 

mudança – pelo menos até que a república fosse 

declarada. 

 
(Nathan Fernandes. Disponível em: http://super.abril.com.br/historia/se-

brasil-ainda-fosse-monarquia-769935.shtml.) 
  

A oração destacada em “Durante as manifestações 

de junho, D. Luiz (neto de Luis Maria) recomendou 

a seus seguidores que não fossem às ruas [...]” 

(4º§), classifica-se como 

 a)  oração subordinada adjetiva restritiva. 

 b)  oração subordinada substantiva objetiva direta. 

 c)  oração subordinada substantiva objetiva 

indireta. 

 d)  oração subordinada substantiva completiva 

nominal. 

  
Questão 26: CONSULPLAN - Aux Lab 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Análise Sintática  

Pequenas ações mudam o mundo 
 

Com atos simples, adotados no dia a dia, todos 

podem contribuir para evitar o desperdício, tirando 

proveito  

do meio ambiente de forma sustentável. 

 

Há uma semana, pessoas do mundo inteiro 

apagaram suas luzes voluntariamente na Hora do 

Planeta, um evento que contou com a participação 

de 125 países. Medidas como esta, de economizar 

energia elétrica, além de conscientizar a população 

sobre as questões ambientais, contribuem para a 

preservação do meio ambiente. 

 

Adotar práticas sustentáveis tais como dar 

preferência a produtos ecologicamente corretos, 

reciclar, evitar desperdícios, não jogar lixo nas ruas 

e plantar mais árvores são outras medidas sugeridas 

pelo professor de Direito Ambiental, membro da 

comissão de Meio Ambiente da OAB, o advogado e 

biólogo Victo Sarmento. 

 

Mais do que diminuir a conta no final do mês, 

economizar energia elétrica reduz o consumo de 

água nas usinas hidrelétricas. “Demorar menos no 

banho, desligar o chuveiro na hora que estiver se 

ensaboando, verificar se as torneiras estão bem 

fechadas e não lavar calçadas também são 

procedimentos importantes”, lembrou. 

 

[...] 

 

Outra medida bastante simples é economizar e 

reciclar papel. Algumas empresas imprimem 

documentos que serão utilizados de forma 

temporária. Recomenda-se que todos utilizem os 

dois lados do papel, fazendo borrões desses 

documentos. 

 



Com os alimentos não é diferente. É possível 

reduzir a produção de lixo. “A comida que se 

transformaria em lixo pode ser direcionada para 

outras pessoas”, disse. “Cascas de frutas podem 

funcionar como adubo para jardins, pomares e 

plantas ornamentais”. 

  
(Isabela Santos. Disponível em: http://www.nominuto.com. Adaptado.) 
  

Em algumas situações de comunicação é 

interessante usar como recurso a indeterminação do 

sujeito. Tal recurso é identificado 

 a)  em “[...] pessoas do mundo inteiro apagaram 

suas luzes [...]” (1º§) 

 b)  na substituição de “todos podem“ por 

“podemos” em “[...] todos podem contribuir para 

evitar o desperdício, [...]” (subtítulo) 

 c)  na substituição de “Recomenda-se que todos 

utilizem os dois lados do papel,[...].” (4º§) por 

“Fala-se em utilizar os dois lados do papel.”. 

 d)  em “‘A comida que se transformaria em lixo 

pode ser direcionada para outras pessoas’, disse.” 

(5º§) já que “comida” não é agente da ação verbal. 

  
Questão 27: CONSULPLAN - AJ 

TSE/TSE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Análise Sintática  

Texto para a questão. 
 

A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu 

explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do 

mal como potência do desejo e da ação humanas. 

  

Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo. 

Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 

conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da 

governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito tempo 

transformou‐ se na sempre saqueável terra de 

ninguém. 

  

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a 

impossibilidade do seu combate por meios comuns, 

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio 

mundo estaria na prisão. A mesma polícia que 

combate o narcotráfico nas favelas das grandes 

cidades poderia ocupar o Congresso e outros 

espaços do governo onde a corrupção é a regra. 

 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do 

costume, é a da “moral”, aquela mesma do 

malandro que age “na moral”, que é “cheio de 

moral”. Ela é muito mais forte do que a delicada 

reflexão ética que envolveria a autonomia de cada 

sujeito agente. E que só surgiria pela educação 

política que buscasse um pensamento reflexivo. 

 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de 

forças do qual uma das mais importantes é a “força 

do sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, 

“como é possível que um policial pobre se negue a 

aceitar dinheiro para agir ilegalmente?” 

  

O simples fato de que essa pergunta seja colocada 

implica o pressuposto de que uma verdade ética tal 

como a honestidade foi transvalorada. Isso significa 

que foi também desvalorizada. 

 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas 

exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na 

contramão do dever, é porque no sistema da 

corrupção o valor da honestidade, que garantiria ao 

sujeito a sua autonomia, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

  

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei 

como que age contra a moral caracterizada pelo 

“fazer como a grande maioria”, levando em conta 

que no âmbito da corrupção se entende que o que a 

maioria quer é “dinheiro”. 

 

Verdade é que a ação em nome de um universal por 

si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela 

que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da 

vantagem que define a regra, o sujeito honesto se 

transfigura imediatamente em otário. 

 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐ se 

a ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório 

luxo de pobre, já que a questão da honestidade não 

se coloca para os ricos, para quem tal valor parece 

de antemão assegurado. 

  

Daí que jamais se louve nos noticiários a 

honestidade de alguém que não se enquadra no 

estereótipo do “pobre”. Honesto é sempre o pobre 

elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio 

desse gesto o pobre é colocado à prova pelo 

sistema. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, ou 

seja, teria todo o motivo para sê‐ lo. Mas teria 

também todo o perdão? 

 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de 

agir na direção de uma vantagem pessoal como que 

estaria perdoado por antecipação ao agir 

imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de 

Brecht seria sua jurisprudência mais básica: “O que 

é roubar um banco comparado a fundar um?” 

 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre 



dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e 

pobres. No vão que as separa vem à tona a 

incompreensibilidade diante do mistério da 

honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto 

de irrespondível problema metafísico. 

  

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como 

alguém se torna o que é quando a subjetividade, a 

individualidade e a biografia já não valem nada e 

sentimos apenas o miasma que exala da vala 

comum das celebridades da qual o cidadão pode se 

salvar apenas alcançando o posto de um herói 

exótico, máscara do otário da vez? 

 
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 
  

Aquele que age na direção da lei como que age 

contra a moral caracterizada pelo “fazer como a 

grande maioria”, levando em conta que no âmbito 

da corrupção se entende que o que a maioria quer 

é “dinheiro”. A respeito do período anterior, analise 

as afirmativas a seguir. 

 

I. O período apresenta orações coordenadas e 

subordinadas. 

 

II. Há ocorrência de exemplo de oração 

reduzida. 

 

III. Há ocorrência de exemplo de oração 

subordinada substantiva objetiva direta. 

 

Assinale 

 a)  se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 b)  se apenas as afirmativas II e III estiverem 

corretas. 

 c)  se apenas as afirmativas I e II estiverem 

corretas. 

 d)  se apenas as afirmativas I e III estiverem 

corretas. 

  
Questão 28: CONSULPLAN - AJ 

TSE/TSE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Análise Sintática  

Texto para a questão. 
 

A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu 

explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do 

mal como potência do desejo e da ação humanas. 

  

Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo. 

Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 

conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da 

governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito tempo 

transformou‐ se na sempre saqueável terra de 

ninguém. 

  

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a 

impossibilidade do seu combate por meios comuns, 

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio 

mundo estaria na prisão. A mesma polícia que 

combate o narcotráfico nas favelas das grandes 

cidades poderia ocupar o Congresso e outros 

espaços do governo onde a corrupção é a regra(a). 

 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do 

costume, é a da “moral”, aquela mesma do 

malandro que age “na moral”, que é “cheio de 

moral”. Ela é muito mais forte do que a delicada 

reflexão ética que envolveria a autonomia de cada 

sujeito agente. E que só surgiria pela educação 

política que buscasse um pensamento reflexivo. 

 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de 

forças do qual uma das mais importantes é a “força 

do sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, 

“como é possível que um policial pobre se negue a 

aceitar dinheiro para agir ilegalmente?” 

  

O simples fato de que essa pergunta seja colocada 

implica o pressuposto de que uma verdade ética tal 

como a honestidade foi transvalorada. Isso significa 

que foi também desvalorizada. 

 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas 

exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na 

contramão do dever, é porque no sistema da 

corrupção o valor da honestidade, que garantiria ao 

sujeito a sua autonomia, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

  

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei 

como que age contra a moral caracterizada pelo 

“fazer como a grande maioria”, levando em conta 

que no âmbito da corrupção se entende que o que a 

maioria quer é “dinheiro”. 

 

Verdade é que a ação em nome de um universal por 

si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela 

que se faz o cálculo(c) do “sentido” no qual, fora da 

vantagem que define a regra, o sujeito honesto se 

transfigura imediatamente em otário. 

 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐ se 

a ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório 

luxo de pobre, já que a questão da honestidade não 

se coloca para os ricos, para quem tal valor parece 

de antemão assegurado. 

  



Daí que jamais se louve nos noticiários a 

honestidade de alguém que não se enquadra no 

estereótipo do “pobre”. Honesto(d) é sempre o 

pobre elevado a cidadão exótico. Na verdade, por 

meio desse gesto o pobre é colocado à prova pelo 

sistema. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, ou 

seja, teria todo o motivo para sê‐ lo. Mas teria 

também todo o perdão? 

 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de 

agir na direção de uma vantagem pessoal como que 

estaria perdoado por antecipação ao agir 

imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de 

Brecht seria sua jurisprudência mais básica: “O que 

é roubar um banco comparado a fundar um?” 

 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre 

dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e 

pobres. No vão(b) que as separa vem à tona a 

incompreensibilidade diante do mistério da 

honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto 

de irrespondível problema metafísico. 

  

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como 

alguém se torna o que é quando a subjetividade, a 

individualidade e a biografia já não valem nada e 

sentimos apenas o miasma que exala da vala 

comum das celebridades da qual o cidadão pode se 

salvar apenas alcançando o posto de um herói 

exótico, máscara do otário da vez? 

 
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 
  

Assinale o termo que, no texto, desempenhe função 

sintática idêntica à de incompreensibilidade. 

 a)  a regra 

 b)  vão 

 c)  cálculo 

 d)  Honesto 

  
Questão 29: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Análise Sintática  

Texto para responder à questão. 

  

A questão síria 
  

Às 3 da madrugada de 21 de agosto, um ataque 

químico dizimou centenas no subúrbio de 

Damasco. Estimam‐ se 1,4 mil mortos na capital 

síria, cerca de 400 deles crianças. As imagens e 

testemunhos das vítimas rapidamente 

espalharam‐ se pela rede e chocaram o mundo. Não 

se comprovou a autoria do que aconteceu naquela 

noite nos povoados sob controle de rebeldes sírios, 

mas atestou‐ se o uso de gás sarin (substância 

usada pelos nazistas) que afeta o sistema nervoso e 

pode matar milhares em pouco tempo. O episódio 

foi aparentemente encerrado com uma saída 

diplomática, em que o ditador Bashar al‐ Assad, 

acusado pelos Estados Unidos de ter atacado seu 

próprio povo, comprometeu‐ se a entregar as armas 

químicas em seu poder. 

  
(Lívia Perozim. Carta na escola. Edição 80. Outubro/2013. Adaptado.) 
  

“Não se comprovou a autoria do que aconteceu 

naquela noite nos povoados sob controle de 

rebeldes sírios, mas atestou‐ se o uso de gás 

sarin...” Acerca do trecho anterior, é correto 

afirmar que, entre as 

 a) orações subordinadas, há uma comparação de 

ideias. 

 b) orações subordinadas, há uma indicação de 

finalidade. 

 c) orações coordenadas, ocorre uma relação de 

alternância. 

 d) orações coordenadas, ocorre a indicação de uma 

ressalva. 

  
Questão 30: CONSULPLAN - TJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Análise Sintática  

Eleições no Brasil 
 

Thais Pacievitch. 

 

As eleições no Brasil são realizadas através do voto 

direto, secreto e obrigatório. A primeira eleição da 

qual existem registros no Brasil, ocorreu em 1532, 

por meio da qual foi escolhido o representante do 

Conselho da Vila de São Vicente. 

  

Atualmente no Brasil ocorrem eleições a cada dois 

anos, sempre nos anos pares. À exceção do cargo 

de senador, que tem mandatos com duração de oito 

anos, os demais cargos eletivos têm mandatos de 

quatro anos. Como as eleições ocorrem a cada dois 

anos, os cargos eletivos são disputados em dois 

grupos, da seguinte forma: eleições federais e 

estaduais – para os cargos de: Presidente da 

República (e vice), Senador, Deputado Federal, 

Governador (e vice) e Deputado Estadual; eleições 

municipais – para os cargos de Prefeito (e vice) e 

Vereadores. 

  

As eleições ocorrem no primeiro domingo de 

outubro. Os cargos correspondentes ao Poder 

Legislativo (Senadores, Deputados Federais, 

Deputados Estaduais e Vereadores) são disputados 

em turno único. Para os cargos do Poder Executivo 



(Presidente, Governadores e Prefeitos), pode haver 

segundo turno, a ser realizado no último domingo 

de outubro. 

 

Os candidatos a qualquer cargo são filiados a algum 

dos mais de 30 partidos políticos legalizados 

existentes no país, cada um com uma ideologia 

política. Todos os partidos recebem recursos do 

fundo partidário, acesso aos meios de comunicação 

(rádio e TV), e direito ao horário eleitoral durante 

as campanhas. 

  

O processo eleitoral é organizado pela Justiça 

Eleitoral, que é composta pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), cuja sede é em Brasília, pelos 

Tribunais Regionais Eleitorais (TRE), sendo um em 

cada estado, território ou Distrito, pelos Juízes 

Eleitorais e pelas Juntas Eleitorais. Todos estes 

órgãos são regidos pelo Código Eleitoral, que 

estabelece as competências de cada 

órgão/segmento. 

 

Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 14, 

o voto é facultativo para os analfabetos, aos 

maiores de 70 anos e para os maiores de 16 anos e 

menores de 18 anos. É obrigatório para os cidadãos 

entre 18 e 70 anos, sendo necessário justificar a 

ausência em qualquer seção eleitoral, no dia da 

eleição, sob pena de multa. 

  

Desde 2000, com o uso das urnas eletrônicas, as 

eleições brasileiras passaram a ser totalmente 

informatizadas, o que permite que atualmente sejam 

consideradas as eleições mais rápidas e atualizadas 

do mundo. 

 
(Disponível em: http://www.infoescola.com/direito/eleicoes‐ no‐ brasil/. 

Acesso em: 10/03/2015.) 
  

“Todos os partidos recebem recursos do fundo 

partidário, acesso aos meios de comunicação 

(rádio e TV), e direito ao horário eleitoral durante 

as campanhas.” (4º§). Quanto à transitividade, o 

verbo receber pode ser classificado como 

 a)  intransitivo. 

 b)  transitivo direto. 

 c)  transitivo indireto. 

 d)  transitivo direto e indireto. 

  

  
Questão 31: CONSULPLAN - TJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Análise Sintática  

Eleições no Brasil 
 

Thais Pacievitch. 

 

As eleições no Brasil são realizadas através do voto 

direto, secreto e obrigatório. A primeira eleição da 

qual existem registros no Brasil, ocorreu em 1532, 

por meio da qual foi escolhido o representante do 

Conselho da Vila de São Vicente. 

  

Atualmente no Brasil ocorrem eleições a cada dois 

anos, sempre nos anos pares. À exceção do cargo 

de senador, que tem mandatos com duração de oito 

anos, os demais cargos eletivos têm mandatos de 

quatro anos. Como as eleições ocorrem a cada dois 

anos, os cargos eletivos são disputados em dois 

grupos, da seguinte forma: eleições federais e 

estaduais – para os cargos de: Presidente da 

República (e vice), Senador, Deputado Federal, 

Governador (e vice) e Deputado Estadual; eleições 

municipais – para os cargos de Prefeito (e vice) e 

Vereadores. 

  

As eleições ocorrem no primeiro domingo de 

outubro. Os cargos correspondentes ao Poder 

Legislativo (Senadores, Deputados Federais, 

Deputados Estaduais e Vereadores) são disputados 

em turno único. Para os cargos do Poder Executivo 

(Presidente, Governadores e Prefeitos), pode haver 

segundo turno, a ser realizado no último domingo 

de outubro. 

 

Os candidatos a qualquer cargo são filiados a algum 

dos mais de 30 partidos políticos legalizados 

existentes no país, cada um com uma ideologia 

política. Todos os partidos recebem recursos do 

fundo partidário, acesso aos meios de comunicação 

(rádio e TV), e direito ao horário eleitoral durante 

as campanhas. 

  

O processo eleitoral é organizado pela Justiça 

Eleitoral, que é composta pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), cuja sede é em Brasília, pelos 

Tribunais Regionais Eleitorais (TRE), sendo um em 

cada estado, território ou Distrito, pelos Juízes 

Eleitorais e pelas Juntas Eleitorais. Todos estes 

órgãos são regidos pelo Código Eleitoral, que 

estabelece as competências de cada 

órgão/segmento. 

 

Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 14, 

o voto é facultativo para os analfabetos, aos 

maiores de 70 anos e para os maiores de 16 anos e 

menores de 18 anos. É obrigatório para os cidadãos 

entre 18 e 70 anos, sendo necessário justificar a 

ausência em qualquer seção eleitoral, no dia da 

eleição, sob pena de multa. 

  



Desde 2000, com o uso das urnas eletrônicas, as 

eleições brasileiras passaram a ser totalmente 

informatizadas, o que permite que atualmente sejam 

consideradas as eleições mais rápidas e atualizadas 

do mundo. 

 
(Disponível em: http://www.infoescola.com/direito/eleicoes‐ no‐ brasil/. 

Acesso em: 10/03/2015.) 
  

Em “À exceção do cargo de senador, que tem 

mandatos com duração de oito anos, os demais 

cargos eletivos têm mandatos de quatro anos.” 

(2º§), é correto afirmar que, sintaticamente, o 

referido período é composto por oração 

subordinada 

 a)  adjetiva restritiva. 

 b)  adjetiva explicativa. 

 c)  substantiva predicativa. 

 d)  substantiva completiva nominal. 

  
Questão 32: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Função sintática dos pronomes  

TEXTO I: 

 

POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008-

2009: mais de 90% da população 

comem poucas frutas, legumes e verduras 
 

O consumo alimentar da população brasileira 

combina a tradicional dieta à base de arroz e feijão 

com alimentos com poucos nutrientes e muitas 

calorias. A ingestão diária de frutas, legumes e 

verduras está abaixo dos níveis recomendados pelo 

Ministério da Saúde (400g) para mais de 90% da 

população. Já as bebidas com adição de açúcar 

(sucos, refrescos e refrigerantes) têm consumo 

elevado, especialmente entre os adolescentes, que 

ingerem o dobro da quantidade registrada para 

adultos e idosos, além de apresentarem alta 

frequência de consumo de biscoitos, linguiças, 

salsichas, mortadelas, sanduíches e salgados e uma 

menor ingestão de feijão, saladas e verduras. 

 

A ingestão de alguns componentes de uma dieta 

saudável, como arroz, feijão, peixe fresco e farinha 

de mandioca, diminui à medida que aumenta o 

rendimento familiar per capita. Já o consumo de 

pizzas, salgados fritos, doces e refrigerantes se 

eleva. A ingestão de frutas, verduras e laticínios 

diet/light também aumenta com a renda. 

 

Na área rural, as médias de consumo individual 

diário foram maiores para arroz, feijão, peixe 

fresco, batata-doce, farinha de mandioca e manga, 

entre outros. Já na área urbana, destacaram-se 

refrigerantes, pães, cervejas, pizzas e biscoitos 

recheados. 

 

O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão 

calórica total e foi maior nas áreas urbanas, na 

região Sudeste, entre os homens e para indivíduos 

na faixa de renda familiar per capita mais elevada. 

 

Entre as prevalências de inadequação de consumo 

(percentuais de pessoas que ingerem determinado 

nutriente em níveis abaixo das necessidades diárias 

ou acima do limite recomendado) destacam-se o 

excesso de gorduras saturadas e açúcar (82% e 61% 

da população, respectivamente) e escassez de fibras 

(68% da população). 

 
(http://www.ibge.gov.br / com adaptações) 
  

No trecho “... especialmente entre os adolescentes, 

que ingerem o dobro da quantidade registrada para 

adultos e idosos...”, o pronome “que” indica 

 a) uma referência a “adultos e idosos” e seus 

hábitos alimentares. 

 b) noção de modo a respeito do fato mencionado a 

seguir. 

 c) relação de proporcionalidade entre adolescentes 

e adultos. 

 d) uma referência a “adolescentes” e atua como 

elemento de coesão textual. 

 e) relação de causa e consequência entre as ideias 

do período. 

  
Questão 33: CONSULPLAN - Ag Adm 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Função sintática dos pronomes  

É sina de minha amiga penar pela sorte do próximo, 

se bem que seja um penar jubiloso. Explico-me. 

Todo sofrimento alheio a preocupa e acende nela o 

facho da ação, que a torna feliz. Não distingue entre 

gente e bicho, quando tem de agir, mas, como há 

inúmeras sociedades (com verbas) para o bem dos 

homens, e uma só, sem recurso, para o bem dos 

animais, é nesta última que gosta de militar. Os 

problemas aparecem-lhe em cardume, e parece que 

a escolhem de preferência a outras criaturas de 

menor sensibilidade e iniciativa (...). 

 
(Carlos Drummond de Andrade. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, 1988.) 
  

Os elementos destacados em “Todo sofrimento 

alheio a preocupa e acende nela o facho da ação, 

que a torna feliz.” são responsáveis por importantes 

funções de coesão textual, estabelecendo vínculos 

com elementos já anunciados. Com base no trecho 



anterior, marque V para as afirmativas verdadeiras 

e F para as falsas. 

 

( ) Os pronomes destacados possuem o 

mesmo referente, indicado anteriormente no 

texto. 

 

( ) Os dois registros do pronome “a” podem 

ser substituídos pelo pronome “lhe”. 

 

( ) O uso do pronome pessoal reto “ela” 

(nela), nesse caso, só é permitido porque está 

antecedido de preposição. 

  

A sequência está correta em 

 a)  F, V, F.  

 b)  V, V, F.  

 c)  V, F, V.  

 d)  V, V, V. 

  
Questão 34: CONSULPLAN - Ad Adm 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Colocação pronominal (sintaxe)  

Texto 
 

Ecologia 
 

Saguis são animais silvestres, a maioria das 

espécies é exclusivamente brasileira. Considerados 

os menores 

macacos do mundo, têm cerca de meio quilo e 30 

centímetros de altura na idade adulta. 

 

Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam 

macacos como animais domésticos, especialmente 

o sagui. Pequeno, engraçado e dócil enquanto 

filhote, encanta toda a família, especialmente as 

crianças. No entanto, torna-se um problema na 

medida em que cresce e adquire a maturidade 

sexual, por volta dos dois anos e meio de idade. A 

partir daí, é comum que eleja um membro da 

família a quem vai direcionar o seu afeto e passe a 

morder as demais pessoas que tentem se aproximar. 

Sua urina passa a ter odor forte e, além de tudo, o 

macaco pode ser facilmente contaminado por 

doenças de humanos e assim transformar-se em um 

transmissor destas. 

 

“Um primata jamais será um animal doméstico”, 

afirma a ecóloga Lívia Botár, coordenadora do 

Projeto Mucky, que socorre, recupera, mantém e 

pesquisa os saguis. Existem casos nos quais o 

pequenino macaco é dócil e pula de ombro em 

ombro na fase adulta, mas este comportamento não 

pode ser considerado “normal”. Trata-se de um 

desvio decorrente de deformidades físicas, 

raquitismo e mesmo de características psicológicas 

anômalas em virtude de um desenvolvimento 

inadequado. 

 

Uma vez decidido que não se quer mais o sagui, o 

que fazer com o animal? Ele já está acostumado a 

ser alimentado e protegido e, apesar da 

agressividade, considera as pessoas com quem 

convive como sua família. Soltá-lo numa floresta é 

condená-lo a sentir fome, frio e solidão. Na 

possibilidade de sobreviver e de ser aceito por um 

grupo, será um transmissor involuntário de doenças 

pela sua convivência com seres humanos. O 

melhor, então, é deixar os saguis viverem nas 

florestas e dar preferência aos cães e gatos, que são 

típicos animais de estimação. 

  
(O Estado de S.Paulo, mar. 2002. Suplemento especial de imóveis. 

Disponível em: www.ampliar.com/mucky.) 
  

No trecho “Soltá-lo numa floresta é condená-lo a 

sentir fome, frio e solidão.”, os termos destacados 

referem-se a 

 a)  sagui. 

 b)  odor forte. 

 c)  raquitismo. 

 d)  animal doméstico. 

 e)  membro da família. 

  
Questão 35: CONSULPLAN - Adm 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Colocação pronominal (sintaxe)  

Texto para responder à questão. 

  

 

  

  

Quanto à linguagem utilizada na mensagem 

expressa nos cartazes levados pelos personagens da 

charge, é correto afirmar que a substituição por “Me 

sigam até a verdade” implicaria 

 a)  uma aproximação maior com o público leitor 

através do uso de uma linguagem atual. 

 b)  inadequação linguística, incorrendo em 

incompreensão da mensagem a ser transmitida. 

 c)  desacordo do uso quanto à colocação do 

pronome oblíquo de acordo com a norma padrão. 

 d)  uma manifestação de caráter popular em que há 

preocupação com o uso da norma padrão da língua. 

  
Questão 36: CONSULPLAN - TJ 

TSE/TSE/Administrativa/2012  

Assunto: Colocação pronominal (sintaxe)  

Presente perfeito 
 



Aproveito a chegada do 13° salário e a proximidade 

do Natal para discutir o presente perfeito. Num 

mundo perfeitamente racional, ninguém nem 

pestanejaria antes de presentear seus familiares e 

amigos com dinheiro vivo. 

 

Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o 

risco de errar, pois o presenteado escolhe o que 

quiser, e no tamanho certo. Melhor, ele pode juntar 

recursos de diversas origens e comprar um item 

mais caro, que ninguém sozinho poderia oferecer-

lhe. 

 

Só que o mundo não é um lugar racional. Se você 

regalar sua mulher com um caríssimo jantar na 

expectativa de uma noite tórrida de amor, estará 

sendo romântico. Mas, se ousar oferecer-lhe 

dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples 

cafajeste. 

 

Analogamente, você ficará bem se levar um bom 

vinho para o almoço de Dia das Mães na casa da 

sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e 

estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se tornará 

“persona non grata” para sempre naquele lar. 

 

Essas incongruências chamaram a atenção de 

economistas comportamentais, que desenvolveram 

modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos 

em dois mundos distintos, o das relações sociais e o 

da economia de mercado. Enquanto o primeiro é 

regido por valores como amor e lealdade, o 

segundo tem como marca indexadores monetários e 

contratos. Sempre que misturamos os dois registros, 

surgem mal-entendidos. 

  

O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe 

que, no mundo das relações sociais, o presente 

serve para aliviar culpas: ofereça ao presenteado 

algo de que ele goste, mas acha bobagem comprar, 

como um jantar naquele restaurante chique ou um 

perfume um pouco mais caro. O que você está lhe 

dando, na verdade, é uma licença para ser 

extravagante. 

 

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o 

sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada 

mais são que dinheiro com prazo de validade e 

restrições de onde pode ser gasto. 

 
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 
  

Mas, se ousar oferecer-lhe dinheiro para o mesmo 

fim, torna-se um simples cafajeste. Assinale a 

alternativa em que a alteração da estrutura anterior 

tenha sido feita em consonância com a norma culta. 

 a)  Mas, caso ofereça-lhe dinheiro para o mesmo 

fim, tornará-se um simples cafajeste. 

 b)  Mas, caso lhe ofereça dinheiro para o mesmo 

fim, tornar-se-á um simples cafajeste. 

 c)  Mas, se tiver oferecido-lhe dinheiro para o 

mesmo fim, se tornará um simples cafajeste. 

 d)  Mas, se tiver lhe oferecido dinheiro para o 

mesmo fim, tornará-se um simples cafajeste. 

  

  
Questão 37: CONSULPLAN - Ass Leg 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Regência (Nominal e Verbal)  

Há ERRO quanto à regência em: 

 a) Uma junta médica assistiu o paciente. 

 b) Aqueles boatos não procediam. 

 c) Quero a meus colegas. 

 d) Chegamos no consultório cedo. 

 e) Ele visou o alvo. 

  
Questão 38: CONSULPLAN - Aux Adm (Monte 

Belo)/Pref Monte Belo/I/2011  

Assunto: Regência (Nominal e Verbal)  

Nesta trajetória, em parte minha, em parte de 

minhas ficções – já escritas ou ainda nem definidas 

– ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a 

vida mas uma vida digna; o bem maior não é o 

amor mas um amor que dê alegria e paz – e que, 

mesmo se terminar, continuará nos aquecendo na 

memória. 

 

E que há sempre, em algum lugar talvez 

inesperado, a possibilidade de música e voo. 

 

Não há fase da vida para ser paciente e virtuoso; 

não há idade para ser belo, amoroso e sensual. 

 

De todos os meus livros, este é especialmente uma 

série de reflexões, em prosa e em poesia, sobre os 

medos e alegrias, ganhos e perdas que nos traz o 

amor em suas várias formas. Ele nos faz melhores 

se tiver sido bom; nos ajuda a aceitar a 

transformação se tiver sido terno; nos ensina a 

respeitar a liberdade se tiver sido sagrado. E se for 

tudo isso, certamente será um amor demorado, um 

amor delicado, um digno amor; mesmo doente 

vestirá seu traje de baile para não perturbar a calma 

de quem é amado; mesmo solitário porá a máscara 

da festa para não inquietar quem precisa partir. 

 

Não sei se fui capaz dele ou se o mereci, mas esse 

amor – cuja duração nem sempre importa – vale 

muitas vidas e não nos pertence. Foi colocado em 

nós como um aroma num frasco, guiado por outra 

mão que não a do mero acaso. Tem em si uma luz 



que a maturidade torna mais vibrante e espalhada – 

e, apesar das dores, muito mais enternecida. 

  
(Lya Luft) 
  

Quanto à regência, assinale a afirmativa 

INCORRETA. 

 a)  Ele chamou os escritores. 

 b)  Aqueles boatos não procediam. 

 c)  Quero a meus amigos. 

 d)  Pedro namora com Lara. 

 e)  Chegamos finalmente a Santo André. 

  

  
Questão 39: CONSULPLAN - Tec Edif 

(Cascavel)/Pref Cascavel/2014  

Assunto: Regência (Nominal e Verbal)  

O aluno depende demais do Google 
 

Para o historiador, o desafio é educar a nova 

geração a usar a “máquina” chamada livro. 

 

Ele é um rato de biblioteca. Robert Darnton ama os 

livros. Especialmente se forem antigos, com mais 

de 200 anos. Darnton é um dos maiores 

historiadores americanos. Por quatro décadas, 

explorou os meandros das grandes bibliotecas da 

Europa à caça de volumes perdidos de romances 

amorais do Antigo Regime ou da única cópia de um 

folhetim subversivo da França pré-revolucionária. 

Darnton, de 69 anos, se aposentou da Universidade 

Princeton em 2007 e assumiu a direção da 

Biblioteca da Universidade Harvard. Tomou a 

missão de digitalizar e tornar acessível 

gratuitamente pela Internet o conjunto da produção 

intelectual de Harvard. Defensor da nova 

tecnologia, Darnton detecta nos alunos a perda de 

intimidade com uma tecnologia mais antiga – o 

livro. 

 

ÉPOCA – O livro tem futuro? 

 

Robert Darnton – O livro é uma grande invenção. 

É agradável de manusear e ler. Não desaparecerá. 

Mas crianças e adolescentes têm hoje pouco contato 

com ele. Sua fonte de entretenimento é o 

computador. Os jovens são fascinados pelas 

pequenas doses de informação a que têm acesso 

pelos diferentes tipos de máquina e não 

desenvolvem o hábito das longas horas de leitura. 

Para eles, o livro é menos convidativo, confortável 

e familiar que para nós. Isso me preocupa. Creio 

que veremos surgir diversas formas de leitura e 

toda uma variedade de meios de comunicação. Os 

livros acadêmicos serão híbridos, publicados em 

parte na forma convencional, em parte online, com 

dados, links e material suplementar em áudio, vídeo 

e imagem. No caso dos livros de não ficção, que 

escrevo para o público leigo, acho ótimo poder 

exibir aspectos do passado graças à nova 

tecnologia. 

 

ÉPOCA – Seus alunos ainda leem livros? 

 

Robert Darnton – Meus alunos em Harvard são 

ávidos pela leitura. Mas não conhecem suas 

convenções, não sabem usar uma biblioteca, não 

sabem fazer pesquisas nem acompanhar as notas de 

rodapé. Eles dependem demais do Google. Ele é 

uma ferramenta fantástica, mas não é adequada 

para oferecer ao leitor o tipo de experiência, de 

degustação, que só o livro possibilita, como quando 

usamos o sumário para nos orientar ou folheamos 

capítulos aleatoriamente. O Google não permite 

isso. Haverá uma perda se dependermos demais 

desses mecanismos. Nesse sentido, sou pessimista. 

Devemos educar a nova geração a usar essa 

“máquina”, o livro, do modo como foi criada para 

ser usada. 

  
(Época, nº 537, São Paulo, 01/09/2008. Adaptado.) 
  

Indique a alternativa que apresenta uma paráfrase 

adequada quanto à correção, de acordo com a 

norma padrão, e a preservação do sentido para o 

trecho “Os jovens são fascinados pelas pequenas 

doses de informação a que têm acesso [...]” (3º§). 

 a)  Os jovens são fascinados às pequenas doses de 

informação a que têm acesso [...]. 

 b)  Os jovens são fascinados pelas pequenas doses 

de informação que têm acesso [...]. 

 c)  Os jovens são fascinados pelas pequenas doses 

de informação às que têm acesso [...]. 

 d)  Os jovens são fascinados pelas pequenas doses 

de informação às quais têm acesso [...]. 

 e)  Os jovens são fascinados diante de pequenas 

doses de informação a qual têm acesso [...]. 

  
Questão 40: CONSULPLAN - TJ 

TSE/TSE/Administrativa/2012  

Assunto: Regência (Nominal e Verbal)  

Presente perfeito 
 

Aproveito a chegada do 13° salário e a proximidade 

do Natal para discutir o presente perfeito. Num 

mundo perfeitamente racional, ninguém nem 

pestanejaria antes de presentear seus familiares e 

amigos com dinheiro vivo. 

 

Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o 

risco de errar, pois o presenteado escolhe o que 

quiser, e no tamanho certo. Melhor, ele pode juntar 



recursos de diversas origens e comprar um item 

mais caro, que ninguém sozinho poderia oferecer-

lhe. 

 

Só que o mundo não é um lugar racional. Se você 

regalar sua mulher com um caríssimo jantar na 

expectativa de uma noite tórrida de amor, estará 

sendo romântico. Mas, se ousar oferecer-lhe 

dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples 

cafajeste. 

 

Analogamente, você ficará bem se levar um bom 

vinho para o almoço de Dia das Mães na casa da 

sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e 

estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se tornará 

“persona non grata” para sempre naquele lar. 

 

Essas incongruências chamaram a atenção de 

economistas comportamentais, que desenvolveram 

modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos 

em dois mundos distintos, o das relações sociais e o 

da economia de mercado. Enquanto o primeiro é 

regido por valores como amor e lealdade, o 

segundo tem como marca indexadores monetários e 

contratos. Sempre que misturamos os dois registros, 

surgem mal-entendidos. 

  

O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe 

que, no mundo das relações sociais, o presente 

serve para aliviar culpas: ofereça ao presenteado 

algo de que ele goste, mas acha bobagem comprar, 

como um jantar naquele restaurante chique ou um 

perfume um pouco mais caro. O que você está lhe 

dando, na verdade, é uma licença para ser 

extravagante. 

 

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o 

sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada 

mais são que dinheiro com prazo de validade e 

restrições de onde pode ser gasto. 

 
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 
  

... ofereça ao presenteado algo de que ele goste... 

Assinale a alternativa em que a alteração do trecho 

anterior tenha se efetuado consoante a norma culta. 

Despreze possíveis alterações de sentido. 

 a)  ...ofereça ao presenteado algo que ele aspire... 

 b)  ...ofereça ao presenteado algo de que ele 

lembre... 

 c)  ...ofereça ao presenteado algo a que ele 

almeje... 

 d)  ...ofereça ao presenteado algo a que ele vise... 

  

  
Questão 41: CONSULPLAN - AJ (TRE SC)/TRE 

SC/Apoio Especializado/Engenharia/2008  

Assunto: Crase  

TEXTO: 

  

O homem – gravador 
 

Dizer que ele era louco por música é pouco. Lionel 

Mapleson era filho do secretário musical da rainha 

Vitória, sobrinho de um dos maiores empresários 

ingleses de óperas e já havia estudado canto e 

violino. Mas só sossegou quando conseguiu, aos 25 

anos, virar bibliotecário do Metropolitan Opera de 

Nova York, desde aquela época a maior casa 

americana de espetáculos de música erudita. 

 

Nascido na Inglaterra e radicado dos EUA, 

Mapleson era amigo pessoal de Thomas Edison, de 

quem adquiriu um fonógrafo. Naquele ano de 1900, 

esse aparelho enorme, com cilindros de cera em vez 

de discos e um cornetão do tamanho de uma 

pessoa, era o que havia de mais moderno em termos 

de gravação e reprodução de som. 

 

Fascinado com seu novo brinquedinho, Mapleson 

teve uma idéia genial: gravar as apresentações de 

ópera do Metropolitan para colecioná-las e ouvi-las 

quando quisesse. Até então, ninguém tinha tido a 

sacada de gravar shows ao vivo. Mesmo porque, 

como já foi possível perceber, aquele 

gravadorzinho do começo do século 20 estava 

longe de ser um aparelho de bolso. Só mesmo com 

muita influência para convencer os administradores 

da casa a colocar o trambolho dentro do ponto – um 

buraco na beira do palco de onde auxiliares 

sopravam o texto da ária para os cantores. Mas, 

como prejudicava a visão, o fonógrafo foi gongado 

pela platéia. O jeito foi levá-lo para a coxia, o que 

justifica a péssima qualidade das gravações: “É 

como ouvir concerto num camarim cheio de gente 

através de uma porta que fica abrindo e fechando”, 

definiu um amigo. 

 

Por 4 anos, Mapleson gravou centenas de cilindros 

de dois minutos, entre eles os únicos registros de 

óperas cantadas por Jean de Reszke, o maior tenor 

do mundo até aparecer Caruso. Também são dele as 

primeiras gravações de hits eruditos como a ária 

Ritorna Vincitor da ópera Aída, de Verdi, e o Coro 

dos Soldados, do Fausto de Gounod. Mas a festa 

acabou quando grandes gravadoras, pegando carona 

na idéia de Mapleson, fecharam contratos para 

registrar os recitais. Delicadamente, o Metropolitan 

pediu que ele levasse seu brinquedinho de volta 

para casa. E Mapleson voltou ao anonimato. Até 

tentou negociar com gravadoras londrinas para ter 



seus cilindros transformados em discos. Mas isso só 

aconteceu no final de sua vida, quando as gravações 

foram redescobertas por colecionadores e acabaram 

reeditadas em elepês. 

 

Mapleson morreu aos 72 anos, ainda como 

bibliotecário do teatro, sem imaginar que os frutos 

da sua inocente idéia traria muita alegria aos fãs de 

música erudita e inspiraria a maior dor de cabeça da 

indústria fonográfica: a pirataria. 

 
(Texto Ayrton Mugnaini Jr.Revista “ Superinteressante”. Julho/2008 p. 54.) 
  

Assinale a alternativa em que o uso da crase é 

facultativo: 

 a) Algumas delas só puderam ser identificadas 

graças à tecnologia digital empregada a partir dos 

anos 80. 

 b) Ele se referiu à platéia que vaiou o fonógrafo. 

 c) Várias pessoas foram ao teatro assistir às 

apresentações das óperas. 

 d) Sempre falava com suas filhas às quais dedicava 

muita atenção. 

 e) Mapleson foi até à coxia para guardar o 

aparelho. 

  
Questão 42: CONSULPLAN - Cod Cen 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Crase  

TEXTO III: 

 

A formação da cidadania 
 

Em todas as manifestações de caráter social, 

político e econômico, da mais inconsequente opção 

pessoal às mais sérias decisões do governo, o ser 

humano é guiado por dois comportamentos básicos: 

pensar e agir, de acordo com os conhecimentos 

disponíveis. (...) 

 

A interação contínua entre pensamento e ação 

permite ao homem tomar decisões, tanto as de 

natureza particular – como a escolha de um curso 

ou profissão ou a compra de um par de sapatos –, 

quanto as que terão consequências coletivas, como 

a eleição de governantes ou a participação em 

manifestações públicas. Portanto, de modo geral, as 

decisões não são arbitrárias. Não importa o grau de 

consciência política que o indivíduo possui, ou a 

massa de conhecimentos de que ele dispõe sobre 

uma questão: há sempre uma dose de reflexão em 

cada um dos seus atos. 

 

É fácil constatar que as ideias, as opiniões, as 

atitudes e as ações não seguem um esquema 

simples, mecanicista e uniforme, pois as diferentes 

preocupações que atormentam o homem se 

embaralham e se cruzam a cada instante e às vezes 

se chocam. É como se todas as provas 

automobilísticas do mundo fossem disputadas ao 

mesmo tempo no mesmo autódromo. (...) 

 
(Paulo Martinez (1996) Direitos de cidadania – um lugar ao sol. São Paulo, 

Scipione) 
  

Considerando o uso do sinal indicativo de crase, é 

correto afirmar que o trecho “... às mais sérias 

decisões do governo...” mantém a mesma ideia e 

correção linguística em: 

 a) “... até as mais sérias decisões do governo...” 

 b) “... as mais sérias decisões do governo...” 

 c) “... para as mais sérias decisões do governo...” 

 d) “... para às mais sérias decisões do governo...” 

 e) “... para até as mais sérias decisões do 

governo...” 

  
Questão 43: CONSULPLAN - Biblio 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Crase  

Texto 
 

As lições do capitão 
 

Normalmente, um naufrágio de grandes proporções 

mobiliza a atenção do público em função das 

mortes que provoca e dos mistérios que cercam o 

ocorrido. Com o naufrágio do navio italiano Costa 

Concórdia foi diferente: mesmo tendo causado um 

número pequeno de vítimas fatais, o acidente não 

sai do noticiário. O motivo é a incrível performance 

do capitão Schettino, que abandonou o navio antes 

dos passageiros e dos tripulantes, para a 

estupefação geral. 

 

Não deixa de ser uma boa notícia: por remeter a 

questões relacionadas à honra, bravura, 

solidariedade e outras qualidades escassas, tal 

interesse pode ser interpretado como um impulso 

moral coletivo, coisa alentadora nestes tempos 

marcados, simultaneamente, por uma grande 

interconectividade e por um individualismo 

exacerbado. E no qual os discursos de uma ética 

global, financeira, ambiental ou política perdem-se 

na retórica e na queda de braço entre a sociedade 

civil, o Estado e as corporações: ninguém quer 

largar o osso, mas, na hora do naufrágio, todo 

mundo quer pular primeiro. 

 

Uma coisa é pedir arrego na iminência de um 

ataque pirata no século XVI. O barbudo capitão 

agarra-se a um barril, e, caso sobreviva, abriga-se 

numa ilhota caribenha, onde terá tempo e paz para 



repensar seus atos ou, simplesmente, dar graças aos 

céus, no gozo da condição de covarde consumado. 

Outra coisa é pular do navio a poucas braçadas da 

costa, deixando centenas de semelhantes à própria 

sorte. 

 

O dever, imputado a um capitão, de ser o último a 

deixar o navio, é velho, remonta às navegações da 

antiguidade clássica, mas é até hoje usado, não 

apenas nas leis de navegação, mas como metáfora 

na análise de atitudes várias nas relações sociais. 

No âmbito das empresas, por exemplo: o gerente 

recém-empossado que, diante da crise de seu 

departamento, ou de sua própria inépcia, deixa seus 

comandados na mão e corre para a primeira oferta 

de emprego, é hoje figurinha fácil, sobretudo nos 

meios de experimentação tecnológica. Faz-nos 

pensar, também, no quanto o ensimesmamento 

psicológico, em paradoxal anteposição à eclosão 

geométrica de redes sociais, se torna a regra de 

ouro numa era que se quer avançada e inventiva. 

 
(Arnaldo Bloch. Jornal O Globo, 21.01.12 / adaptado) 
  

Em “deixando centenas de semelhantes à própria 

sorte” ocorreu o acento grave indicativo de crase. 

Assinale a alternativa em que o referido acento 

deve ser utilizado. 

 a) O socorro chegou a tempo de salvar os 

passageiros. 

 b) Tudo leva a crer que não há sobreviventes. 

 c) Foi a Itália de navio. 

 d) Os tripulantes ficaram cara a cara com o perigo. 

 e) Comprou as passagens a prazo. 

  
Questão 44: CONSULPLAN - Ass Leg 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Crase  

Assinale a afirmativa em que o uso da crase é 

facultativo: 

 a) Eles chegaram às pressas para comer e beber. 

 b) Estou disposto à continuar o tratamento. 

 c) Patrícia se referiu à apostila sobre dieta. 

 d) Se entregar a gula não interessa à ninguém. 

 e) Obedeço à minha nutricionista. 

  
Questão 45: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ 

MG/2014  

Assunto: Crase  

Texto para responder à questão 

  

O apocalipse digital 
  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. 

O problema é que criamos diante da 

correspondência digital uma atitude ansiosa e 

passiva. 

  

Deu no jornal que o primeiro‐ ministro da Bélgica, 

Elio Di Rupo, interrompeu um discurso que fazia 

no Parlamento para atender e responder a uma 

mensagem pelo celular. A discussão na imprensa (e 

entre as pessoas que leram a notícia) acabou 

tendendo na direção do “apocalipse digital”. É algo 

mais previsto e mais anunciado do que o fim do 

mundo pelo Calendário Maia. O apocalipse digital, 

segundo os seus profetas, é um processo acelerado 

de despersonalização das relações humanas face a 

face, que serão substituídas pelas engenhocas 

eletrônicas: computadores, notebooks, palmtops, 

smartphones, tablets etc. As pessoas só falarão 

umas com as outras por meio desses aparelhos. 

  

Ninguém vai mais sair de casa para visitar os 

amigos: ficarão conversando pelo Messenger ou 

pelo Skype. E um dos primeiros sinais disso é que 

qualquer conversa face a face é interrompida se o 

aparelho de alguém tocar. O aparelho tem sempre 

prioridade, como comprovou o ministro belga. 

  

Eu detestaria viver num mundo onde as pessoas não 

saíssem mais juntas, não conversassem olhando 

para o rosto da outra, e tudo o mais. Sinto falta (por 

exemplo) do tempo em que alguns amigos 

passeavam juntos, conversando. Lembram‐ se 

disso? É excêntrico, mas se praticava bastante. As 

pessoas se encontravam e saíam andando pela 

calçada, conversando sobre qualquer assunto, e 

percorrendo cinco, dez, 15 ou 20 quarteirões até 

chegarem ao lugar para onde se dirigiam, ou então 

até avistarem por acaso um café simpático ou uma 

praça acolhedora e fazerem ali uma parada. Hoje 

ninguém caminha mais. 

  

Todo mundo vai de carro até para uma distância de 

dois quarteirões. Se você disser que quer caminhar 

de uma ponta à outra da Avenida Paulista ou da Rio 

Branco, vão dizer que você não está regulando 

bem. Quem vai dizer isso são pessoas que andam 

50 minutos de carro até uma academia, onde pagam 

uma nota preta para ficar andando numa esteira que 

não sai do lugar. 

  

O ministro belga calaria os críticos se provasse que 

o torpedo recebido durante o discurso era de um 

assessor ou secretário enviando‐ lhe uma 

informação essencial para aquele pronunciamento 

público. Só isso (no meu entender) o redimiria; mas 

é bem capaz de ter sido a mulher dele perguntando: 

“Vai dar tempo de irmos à ópera hoje?”, ou algo 

assim. 



  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. O 

problema é que criamos diante da correspondência 

digital uma atitude ansiosa (“preciso urgentemente 

saber que recado é este”) e passiva (“se a 

mensagem chegou, tenho de obedecer, tenho de 

olhar”). 

  
(Braulio Tavares. Disponível em: 

http://www.cartafundamental.com.br/single/show/80. Publicado em: 

Nov./2013. Adaptado.) 
  

Acerca do emprego do sinal indicativo da crase em 

“Vai dar tempo de irmos à ópera hoje?” (5º), 

marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 

as falsas. 

  

( ) O verbo “ir” tem o sentido de 

“comparecer”. 

( ) A palavra “ópera” aceita o artigo definido 

“a”. 

( ) Se o verbo estivesse no singular, a crase 

seria opcional. 

  

A sequência está correta em 

 a) F, V, V.  

 b) V, F, V.  

 c) V, V, F.  

 d) V, V, V. 

  
Questão 46: CONSULPLAN - AJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/2013  

Assunto: Crase  

Texto para responder à questão. 

 

Norma jurídica x realidade política 
 

No avanço do processo de democratização do 

Estado brasileiro, com o consequente aumento da 

transparência dos atos públicos, a imprensa vem 

derramando nos ouvidos da sociedade uma 

verdadeira enxurrada de denúncias (fundadas ou 

não) de conduta ilícita ou reprovável por parte de 

agentes públicos. Isso tem resultado no profundo 

descrédito da classe política, que regularmente se 

mantém flagrante, até que uma notícia de grande 

repercussão desvie as atenções do povo das 

acusações e ações contra Senadores, Deputados, 

Ministros, lobistas de todo tipo. (Mas esse 

fenômeno ocorre só por pouco tempo: passada a 

perplexidade com a notícia calamitosa, volta-se 

logo ao lugar-comum da corrupção, do favoritismo, 

do enriquecimento ilícito por desvio de recursos 

públicos.) Tornou-se comum ouvir em entrevistas 

com populares expressões de descrença na classe 

política, ao lado de reclamações por “uma lei que 

proíba isso”.  

 

Sabe-se que isso não é solução. [...] 

 

Os recursos de integração hermenêutica, 

disponíveis ao aplicador contemporâneo, são 

suficientes para exigir, dos agentes públicos, a 

conduta politicamente virtuosa e 

constitucionalmente positivada que se espera deles. 

  

Além disso, verifica-se no Brasil um conjunto de 

fatores comuns a países de democratização tardia, 

que saíram de regimes autocráticos. Inclui-se entre 

esses fatores a falta de maturidade democrática de 

boa parcela da população, que simplesmente 

outorga ao agente público seu voto, sem exigir dele 

prestação de contas de seu mandato, ou mesmo 

qualquer ação política efetiva. Os motivos para tal 

inércia têm sede na própria história e tradição 

brasileira, como se houvesse uma aceitação na não 

participação ativa nas decisões de governo, no 

referendo tácito a oligarquias locais, numa forma de 

clientelismo patológico, de troca de votos por 

cestas de alimentos. Tais fenômenos guardam mais 

relação com o desconhecimento da lei e dos meios 

de controle político, à disposição de qualquer 

cidadão, do que com uma tradição consciente de 

passividade. 

  
(Maluf, Emir Couto Manjud. O desafio da justiça eleitoral face à crise 

de moralidade política. Revista de monografias: concurso de 

monografias do TRE/MG. nº 1 (2010). Belo Horizonte: TRE/MG, 2010.) 
  

Em relação ao emprego da crase, marque V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

 

( ) Em “... a imprensa vem derramando nos 

ouvidos...”, se houver a ocorrência do acento 

grave indicando crase será indevido, pois o 

termo “a” é um artigo definido diante do 

substantivo “imprensa”. 

  

( ) Em “... disponíveis ao aplicador 

contemporâneo,...”, o acento grave indicador 

da crase será obrigatório caso “aplicador” 

seja substituído por “aplicadora”, 

respeitando-se as devidas alterações na frase. 

  

( ) Em “... no referendo tácito a oligarquias 

locais,...”, o uso do acento grave indicador da 

crase é facultativo, já que o termo “a” diante 

de “oligarquias” trata-se de uma preposição. 

 

A sequência está correta em 

 a)  V, V, F 

 b)  F, F, V 



 c)  F, V, F 

 d)  V, F, V 

 e)  V, V, V 

  

  
Questão 47: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Crase  

Texto 

 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 

prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  

2012.) 
  

Na frase “... desse agradecido amor à Natureza...” 

(1º§), observa‐ se a utilização do sinal indicativo 

de crase. A utilização desse mesmo sinal também é 

obrigatória em: 

 a) O professor fez um elogio a sua aluna. 

 b) O menino olhou a árvore com encantamento. 

 c) O professor referia‐ se as histórias contadas 

pelo avô. 

 d) As pessoas observavam a árvore atingida por 

aquele carro. 

  
Questão 48: CONSULPLAN - Aux Adm 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Crase  

Texto 
 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 



cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  
e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  

Na frase “... desse agradecido amor à Natureza...” 

(1º§), observa‐ se a utilização do sinal indicativo 

de crase. A utilização desse mesmo sinal também é 

obrigatória em: 

 a) O professor fez um elogio a sua aluna. 

 b) O menino olhou a árvore com encantamento. 

 c) O professor referia‐ se as histórias contadas 

pelo avô. 

 d) As pessoas observavam a árvore atingida por 

aquele carro. 

 e) O passageiro do táxi continuou a conversar com 

o motorista. 

  
Questão 49: CONSULPLAN - Adm 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Crase  

As verdades da razão 
 

Raciocinar não é algo que aprendemos na solidão, 

mas algo que inventamos ao nos comunicar e nos 

confrontar com os semelhantes: toda razão é 

fundamentalmente conversação. “Conversar” não é 

o mesmo que ouvir sermões ou atender a vozes de 

comando. Só se conversa – sobretudo só se discute 

– entre iguais. Por isso o hábito filosófico de 

raciocinar nasce na Grécia, junto com as 

instituições políticas da democracia. Ninguém pode 

discutir com Assurbanipal ou com Nero, e ninguém 

pode conversar abertamente em uma sociedade em 

que existem castas sociais inamovíveis. [...] Afinal 

de contas, a disposição a filosofar consiste em 

decidir-se a tratar os outros como se também 

fossem filósofos: oferecendo-lhes razões, ouvindo 

as deles e construindo a verdade, sempre em 

dúvida, a partir do encontro entre umas e outras. 

 

[...] Oferecemos nossa opinião aos outros para que 

a debatam e por sua vez a aceitem ou refutem, não 

simplesmente para que saibam “onde estamos e 

quem somos”. E é claro que nem todas as opiniões 

são igualmente válidas: valem mais as que têm 

melhores argumentos a seu favor e as que melhor 

resistem à prova de fogo do debate com as objeções 

que lhe sejam colocadas. 

 

[...] A razão não está situada como um árbitro 

semidivino acima de nós para resolver nossas 

disputas; ela funciona dentro de nós e entre nós. 

Não só temos que ser capazes de exercer a razão 

em nossas argumentações como também – e isso é 

muito importante e, talvez, mais difícil ainda – 

devemos desenvolver a capacidade de ser 

convencidos pelas melhores razões, venham de 

quem vierem. [...] A partir da perspectiva 

racionalista, a verdade buscada é sempre resultado, 

não ponto de partida: e essa busca incluía 

conversação entre iguais, a polêmica, o debate, a 

controvérsia. Não como afirmação da própria 

subjetividade, mas como caminho para alcançar 

uma verdade objetiva através das múltiplas 

subjetividades. 



  
(Fernando Savater. “As verdades da razão”. In: As perguntas da vida. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001.) 
  

Em uma oração, os termos se relacionam entre si 

em uma relação de dependência. A partir de tal 

aspecto, analise as assertivas a seguir e identifique a 

correta. 

 a)  Em “atender a vozes” (1º§), “a” pode ser 

substituído por “às” sem que haja alteração de 

sentido. 

 b)  Em “algo que inventamos ao nos comunicar” 

(1º§), “ao” pode ser substituído por “à” se “nos” for 

eliminado. 

 c)  Em “Oferecemos nossa opinião aos outros” 

(2º§), a preposição é obrigatória, de acordo com o 

termo regente. 

 d)  Em “consiste em decidir-se” (1º§), “em” 

estabelece a mesma relação vista no uso da locução 

“por intermédio de”. 

Esta questão não possui comentário do professor 

no site.www.tecconcursos.com.br 

Questão 50: CONSULPLAN - AISIPOA 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Crase  

E se o Brasil ainda fosse uma monarquia? 
 

Dom Luiz de Orleans e Bragança estrelaria os 

desfiles de Sete de Setembro, data que teria muito 

mais pompa, já que não haveria o Quinze de 

Novembro para rivalizar como dia mais importante 

da nação. E, sem a Proclamação da República em 

1889, o governo Getúlio, a ditadura militar e a 

redemocratização do País, as seis constituições que 

tivemos em cem anos não existiriam ou seriam 

diferentes. Nosso rei de hoje, então, seguraria as 

rédeas do governo com o Poder Moderador, 

herança da Constituição de 1824 que o coloca 

acima dos três poderes. “Se um partido fosse contra 

o que o rei queria, ele colocava a oposição no 

lugar”, diz Eduardo Afonso, professor de história da 

Unesp. 

 

A capital seria Brasília do mesmo jeito, por se tratar 

de um plano da monarquia. Em 1823, o patriarca da 

independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, 

apresentou o projeto de levar a capital ao Centro-

Oeste, distante de ataques de corsários no litoral. E 

seria nessa região que o governo teria seu maior 

apoio. Os produtores de soja e outros grãos seriam 

a base da política imperial, assim como os 

cafeicultores foram no século 19. “O império nunca 

formulou uma política econômica, só seguiu o 

projeto de uma colônia que sobrevive de seu 

reservatório”, explica Estevão Martins, professor de 

história da UnB. Assim, agricultura, mineração e 

petróleo seriam ainda mais importantes para a 

economia do que são hoje. 

 

Nos anos 60, para combater a “ameaça comunista” 

dos movimentos da época, o imperador D. Pedro 

Henrique diminuiria o poder do Parlamento. Nessa 

ditadura, a MPB faria barulho com letras cheias de 

metáforas contra o império, driblando a censura. 

 

Essa não seria a única ameaça, já que houve um 

racha na linhagem real em 1908, quando D. Pedro 

de Alcântara renunciou ao direito dinástico ao se 

casar com uma reles condessa (e não uma princesa), 

passando a coroa ao irmão Luis Maria. A situação 

não ficou tensa porque, bem, já não havia um trono 

a disputar. Mas, se ainda fôssemos um reino, as 

relações familiares ficariam ruins. Os descendentes 

de D. Luis Maria, do chamado ramo de Vassouras, 

teriam de lidar com a oposição dos primos do ramo 

de Petrópolis. Isso ficaria claro em 2013. Durante 

as manifestações de junho, D. Luiz (neto de Luis 

Maria) recomendou a seus seguidores que não 

fossem às ruas, temendo “envolvimento em atos de 

anarquismo”. Se fosse rei, a declaração o deixaria 

no alvo dos protestos. E o nome do liberal D. João, 

do ramo de Petrópolis, ganharia força. Empresário, 

fotógrafo e surfista, ele defende as monarquias 

parlamentaristas e representaria um sopro de 

mudança – pelo menos até que a república fosse 

declarada. 

 
(Nathan Fernandes. Disponível em: http://super.abril.com.br/historia/se-

brasil-ainda-fosse-monarquia-769935.shtml.) 
  

As frases das seguintes alternativas foram extraídas 

do texto e alteradas. Assinale aquela que apresenta 

problema no que tange à regência e/ou uso do 

acento indicador de crase. 

 a)  D. Luiz passou a coroa a Luis Maria. 

 b)  Durante as manifestações de junho, D. Luiz 

(neto de Luis Maria) recomendou a seguidores que 

não fossem às ruas. 

 c)  Em 1823, o patriarca da independência, José 

Bonifácio de Andrada e Silva, apresentou o projeto 

de levar a capital à Fortaleza, distante de ataques de 

corsários no litoral. 

 d)  Essa não seria a única ameaça, já que houve um 

racha na linhagem real em 1908, quando D. Pedro 

de Alcântara renunciou ao direito dinástico por se 

casar com uma reles condessa. 

  
Questão 51: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Crase  

Texto para responder à questão. 

  



Papel aceita tudo 
  

Papel aceita tudo e “papel”, nessa expressão 

surrada dos velhos jornalistas, ocupa aqui a vaga de 

qualquer espaço útil a mensagens (a tela do 

computador, o dial do rádio, o sinal da TV, a 

conversa no bar etc.). 

  

Papel não tem superego, não faz autocrítica, não 

corrige o que colocamos nele (com o andar da 

tecnologia da correção automática, alguns dirão, 

“ainda não”). Da capa de revista que só faz 

panfletagem direitosa ao programa de auditório 

ruim, muita coisa é vomitada sem revisão ou 

segunda opinião. 

  

A tecnologia da comunicação nos abriu horizontes. 

Mas, de tanto ser usada para manter os privilégios 

de sempre, a informação parece antes confirmar a 

preconcepção irrefletida, em vez de ampliar a visão 

das coisas. Mais do que um gesto de precisão, a 

revisão (de nossos textos, nossas ideias e certezas) é 

por isso um ato de carinho para com os outros. É o 

manifesto verbal de nosso cuidado, do zelo pela 

convivência, pela criação de um ambiente em 

comum em que as pessoas possam instigar outras a 

serem mais criativas e felizes. Não é exagero: o 

mundo insiste a toda hora no cada um por si, somos 

mal pagos e trabalhamos demais, é preciso atenção 

para sentir se o que apresentamos de volta não é só 

uma nova contribuição de piora, a confirmação de 

preconceitos, um reforço aos privilégios de poucos. 

  

Na Roma antiga, governantes nomeavam delatores 

(do latim delatio, reportar, contar) para andar pelas 

ruas, ouvido atento ao que as pessoas diziam deles, 

e rebater a onda, lançando rumores que lhes fossem 

benéficos. Nero fez isso quando acusado do 

incêndio de Roma (64 a.C.). Impopular, foi acusado 

pelo episódio. Como só desmentir seria ineficaz, 

mandou espalhar que os culpados eram cristãos – a 

Geni da época, em quem todos jogavam pedras. 

  

Nero inaugurou o oportunismo do veículo, até hoje 

em uso. A vida brasileira tem mostrado que é 

preciso aprender a detectar os sinais desse tipo de 

oportunismo. Afinal, qualquer que seja a forma que 

usam para falar com a gente, ela aceitará tudo. 

  
(Luiz Costa Pereira Júnior. Língua Portuguesa. São Paulo: Segmento, 

julho/2013.) 
  

No trecho “... um reforço aos privilégios de 

poucos.” a alteração do trecho em destaque 

mantém o sentido e a correcão, de acordo com a 

norma padrão, em 

 a) um reforço à regalias de poucos 

 b) um reforço às regalias de poucos. 

 c) um reforço as regalias de poucos. 

 d) um reforço há regalias de poucos. 

  
Questão 52: CONSULPLAN - Cod Cen 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal)  

TEXTO III: 

 

A formação da cidadania 
 

Em todas as manifestações de caráter social, 

político e econômico, da mais inconsequente opção 

pessoal às mais sérias decisões do governo, o ser 

humano é guiado por dois comportamentos básicos: 

pensar e agir, de acordo com os conhecimentos 

disponíveis. (...) 

 

A interação contínua entre pensamento e ação 

permite ao homem tomar decisões, tanto as de 

natureza particular – como a escolha de um curso 

ou profissão ou a compra de um par de sapatos –, 

quanto as que terão consequências coletivas, como 

a eleição de governantes ou a participação em 

manifestações públicas. Portanto, de modo geral, as 

decisões não são arbitrárias. Não importa o grau de 

consciência política que o indivíduo possui, ou a 

massa de conhecimentos de que ele dispõe sobre 

uma questão: há sempre uma dose de reflexão em 

cada um dos seus atos. 

 

É fácil constatar que as ideias, as opiniões, as 

atitudes e as ações não seguem um esquema 

simples, mecanicista e uniforme, pois as diferentes 

preocupações que atormentam o homem se 

embaralham e se cruzam a cada instante e às vezes 

se chocam. É como se todas as provas 

automobilísticas do mundo fossem disputadas ao 

mesmo tempo no mesmo autódromo. (...) 

 
(Paulo Martinez (1996) Direitos de cidadania – um lugar ao sol. São Paulo, 

Scipione) 
  

A locução verbal presente em: “... o ser humano é 

guiado por dois comportamentos básicos: ...” 

apresentará a seguinte forma indicando incerteza, 

dúvida: 

 a) Fosse guiado. 

 b) Fora guiado. 

 c) Foi guiado. 

 d) Era guiado. 

 e) Será guiado. 

  
Questão 53: CONSULPLAN - Fisc 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/Defesa do 



Consumidor/2012  

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal)  

Texto I  
 

Biblioteca na palma da mão: a Amazon lança 

revolução no mercado editorial 
 

A Amazon lança o Kindle, o leitor digital que 

recebe livros pela onda do celular. 

 

Os primeiros livros feitos com tipos móveis 

renováveis, predecessores das publicações atuais, 

surgiram no século XV e semearam uma revolução. 

Transformaram a leitura em algo popular. 

Estaremos assistindo a uma nova revolução no 

conceito de livro? Na semana passada, a Amazon, a 

maior entre as livrarias on-line, lançou o Kindle, 

aparelho para ser usado na leitura de textos em 

formato digital. Não é o primeiro desse tipo de 

produto, chamado genericamente de e-reader. Mas 

tem um encanto especial: a conexão direta com a 

Amazon sem a intermediação de um computador. A 

livraria oferece 88.000 títulos para download. Há 

também uma seleção de jornais americanos e 

europeus, 250 blogs e a Wikipedia, a enciclopédia 

da web. Nenhum concorrente chega perto em 

número de publicações. 

 

O conteúdo é baixado para o Kindle por telefonia 

celular, sem custo para o usuário. Já os livros e 

jornais precisam ser pagos. Um título recém-

lançado sai por 9,99 dólares. Obras de catálogo são 

vendidas por menos de 1 dólar. Seja qual for o 

número de páginas da obra, o tempo de download 

não chega a ser um problema. O aparelho armazena 

em torno de 200 livros. O teclado permite consulta 

a textos arquivados e à Wikipedia. "O Kindle pode 

não substituir os livros, mas faz coisas que eles não 

fazem", disse Jeff Bezos, dono da Amazon, no 

lançamento do produto. O Kindle não é barato – 

custa 399 dólares, o preço de um iPhone. Pesa 300 

gramas. É ligeiramente mais grosso que um lápis e 

tem o formato aproximado de um livro-padrão. Ou 

seja, pode ser carregado numa pasta sem causar 

incômodo. O visor, com 15 centímetros na 

diagonal, usa tecnologia criada pela E-Ink, empresa 

que nasceu no Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT). A tela é constituída por 

cápsulas microscópicas, preenchidas por pigmentos 

pretos e brancos. Estes são ativados por uma 

corrente elétrica, formando as letras. Ao contrário 

dos computadores e dos celulares, quanto mais 

claro o ambiente, mais nítida fica a tela. 

 

Os e-readers surgiram no fim dos anos 90. Nenhum 

deles emplacou. Pioneiros como o SoftBook e o 

Rocket e Book eram caros (500 dólares), pesados 

(1,5 quilo) e tímidos em termos tecnológicos (nem 

sonhavam com downloads por rede sem fio). A 

Sony produziu duas versões de livros digitais entre 

2004 e 2006: o Librié e o Reader. O primeiro 

naufragou. O segundo tem vendas modestas. 

Tornou-se um produto de nicho. Em 2006, surgiu o 

iLiad, da iRex Technologies. Era mais leve que os 

primogênitos, mas ainda assim pesado: quase 400 

gramas. A oferta de amplo conteúdo permite à 

dupla Kindle-Amazon um sonho mais ambicioso: 

representar para o mercado editorial o que outra 

dupla, a Apple-iPod, significou para a indústria 

fonográfica – uma reviravolta monumental. 

  
(Folha de São Paulo, 22/11/2007 – Carlos Rydlewski) 
  

Assinale a afirmativa que NÃO utilizou a 

concordância gramatical ou lógica. 

 a) Os primeiros livros feitos com tipos móveis 

renováveis, predecessores das publicações atuais, 

surgiram no século XV e semearam uma revolução. 

 b) Na semana passada, a Amazon, a maior entre as 

livrarias on-line, lançou o Kindle, aparelho para ser 

usado na leitura de textos em formato digital. 

 c) Pioneiros como o SoftBook e o Rocket e Book 

eram caros (500 dólares), pesados (1,5 quilo) e 

tímidos em termos tecnológicos (...). 

 d) A Sony produziram duas versões de livros 

digitais entre 2004 e 2006: o Librié e o Reader. O 

primeiro naufragou. 

 e) A oferta de amplo conteúdo permite à dupla 

Kindle-Amazon um sonho mais ambicioso: (...). 

  
Questão 54: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ 

MG/2014  

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal)  

Texto para responder à questão 

  

O apocalipse digital 
  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. 

O problema é que criamos diante da 

correspondência digital uma atitude ansiosa e 

passiva. 

  

Deu no jornal que o primeiro‐ ministro da Bélgica, 

Elio Di Rupo, interrompeu um discurso que fazia 

no Parlamento para atender e responder a uma 

mensagem pelo celular. A discussão na imprensa (e 

entre as pessoas que leram a notícia) acabou 

tendendo na direção do “apocalipse digital”. É algo 

mais previsto e mais anunciado do que o fim do 

mundo pelo Calendário Maia. O apocalipse digital, 

segundo os seus profetas, é um processo acelerado 



de despersonalização das relações humanas face a 

face, que serão substituídas pelas engenhocas 

eletrônicas: computadores, notebooks, palmtops, 

smartphones, tablets etc. As pessoas só falarão 

umas com as outras por meio desses aparelhos. 

  

Ninguém vai mais sair de casa para visitar os 

amigos: ficarão conversando pelo Messenger ou 

pelo Skype. E um dos primeiros sinais disso é que 

qualquer conversa face a face é interrompida se o 

aparelho de alguém tocar. O aparelho tem sempre 

prioridade, como comprovou o ministro belga. 

  

Eu detestaria viver num mundo onde as pessoas não 

saíssem mais juntas, não conversassem olhando 

para o rosto da outra, e tudo o mais. Sinto falta (por 

exemplo) do tempo em que alguns amigos 

passeavam juntos, conversando. Lembram‐ se 

disso? É excêntrico, mas se praticava bastante. As 

pessoas se encontravam e saíam andando pela 

calçada, conversando sobre qualquer assunto, e 

percorrendo cinco, dez, 15 ou 20 quarteirões até 

chegarem ao lugar para onde se dirigiam, ou então 

até avistarem por acaso um café simpático ou uma 

praça acolhedora e fazerem ali uma parada. Hoje 

ninguém caminha mais. 

  

Todo mundo vai de carro até para uma distância de 

dois quarteirões. Se você disser que quer caminhar 

de uma ponta à outra da Avenida Paulista ou da Rio 

Branco, vão dizer que você não está regulando 

bem. Quem vai dizer isso são pessoas que andam 

50 minutos de carro até uma academia, onde pagam 

uma nota preta para ficar andando numa esteira que 

não sai do lugar. 

  

O ministro belga calaria os críticos se provasse que 

o torpedo recebido durante o discurso era de um 

assessor ou secretário enviando‐ lhe uma 

informação essencial para aquele pronunciamento 

público. Só isso (no meu entender) o redimiria; mas 

é bem capaz de ter sido a mulher dele perguntando: 

“Vai dar tempo de irmos à ópera hoje?”, ou algo 

assim. 

  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. O 

problema é que criamos diante da correspondência 

digital uma atitude ansiosa (“preciso urgentemente 

saber que recado é este”) e passiva (“se a 

mensagem chegou, tenho de obedecer, tenho de 

olhar”). 

  
(Braulio Tavares. Disponível em: 

http://www.cartafundamental.com.br/single/show/80. Publicado em: 

Nov./2013. Adaptado.) 
  

Em relação às normas gramaticais de concordância 

verbal, analise os trechos do texto que foram 

reescritos. 

  

I. Um dos primeiros sinais disso são que a 

conversa é interrompida se o aparelho de 

alguém tocar. (2º§) 

  

II. Quem vão dizer isso são pessoas que 

andam 50 minutos de carro até as academias. 

(4º§) 

  

III. Ninguém mais sairá de casa para visitar 

os amigos. (2º§) 

  

Estão INCORRETAS as alternativas 

 a) I, II e III.  

 b) I e II, apenas.  

 c) I e III, apenas.  

 d) II e III, apenas. 

  
Questão 55: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal)  

Texto para responder à questão. 

  

Papel aceita tudo 
  

Papel aceita tudo e “papel”, nessa expressão 

surrada dos velhos jornalistas, ocupa aqui a vaga de 

qualquer espaço útil a mensagens (a tela do 

computador, o dial do rádio, o sinal da TV, a 

conversa no bar etc.). 

  

Papel não tem superego, não faz autocrítica, não 

corrige o que colocamos nele (com o andar da 

tecnologia da correção automática, alguns dirão, 

“ainda não”). Da capa de revista que só faz 

panfletagem direitosa ao programa de auditório 

ruim, muita coisa é vomitada sem revisão ou 

segunda opinião. 

  

A tecnologia da comunicação nos abriu horizontes. 

Mas, de tanto ser usada para manter os privilégios 

de sempre, a informação parece antes confirmar a 

preconcepção irrefletida, em vez de ampliar a visão 

das coisas. Mais do que um gesto de precisão, a 

revisão (de nossos textos, nossas ideias e certezas) é 

por isso um ato de carinho para com os outros. É o 

manifesto verbal de nosso cuidado, do zelo pela 

convivência, pela criação de um ambiente em 

comum em que as pessoas possam instigar outras a 

serem mais criativas e felizes. Não é exagero: o 

mundo insiste a toda hora no cada um por si, somos 

mal pagos e trabalhamos demais, é preciso atenção 



para sentir se o que apresentamos de volta não é só 

uma nova contribuição de piora, a confirmação de 

preconceitos, um reforço aos privilégios de poucos. 

  

Na Roma antiga, governantes nomeavam delatores 

(do latim delatio, reportar, contar) para andar pelas 

ruas, ouvido atento ao que as pessoas diziam deles, 

e rebater a onda, lançando rumores que lhes fossem 

benéficos. Nero fez isso quando acusado do 

incêndio de Roma (64 a.C.). Impopular, foi acusado 

pelo episódio. Como só desmentir seria ineficaz, 

mandou espalhar que os culpados eram cristãos – a 

Geni da época, em quem todos jogavam pedras. 

  

Nero inaugurou o oportunismo do veículo, até hoje 

em uso. A vida brasileira tem mostrado que é 

preciso aprender a detectar os sinais desse tipo de 

oportunismo. Afinal, qualquer que seja a forma que 

usam para falar com a gente, ela aceitará tudo. 

  
(Luiz Costa Pereira Júnior. Língua Portuguesa. São Paulo: Segmento, 

julho/2013.) 
  

Ao retirar os parênteses do trecho “... a revisão (de 

nossos textos, nossas ideias e certezas) é por isso 

um ato de carinho para com os outros.”, a forma 

verbal 

 a) permanece inalterada. 

 b) será substituída por “são”. 

 c) será substituída pela vírgula. 

 d) será substituída pela expressão “deverão ser”. 

  
Questão 56: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM 

TO/2013  

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal)  

Texto IV . 

 

Bombeiros encontram corpos de três dos seis 

desaparecidos em porto no Amapá 
 

Equipes do Corpo de Bombeiros do Amapá 

encontraram na manhã deste sábado os corpos de 

três dos seis trabalhadores que haviam desaparecido 

no Rio Amazonas após o desmoronamento de um 

barranco no porto da mineradora Anglo American, 

em Santana, a 20 quilômetros de Macapá, na última 

quinta-feira. 

 

Dois dos corpos foram encontrados no Rio 

Amazonas a seis quilômetros do porto, sendo que a 

outra vítima foi achada próxima ao local do 

acidente. Enquanto os bombeiros dão continuidade 

aos trabalhos de resgate, outros três trabalhadores 

seguem desaparecidos. 

 

Segundo a multinacional, parte do terreno situado 

às margens do rio Amazonas desmoronou e levou 

toda estrutura do porto, incluindo caminhões, 

contêineres, guindastes e outros equipamentos. A 

área destruída foi estimada em 16.100 metros 

quadrados. 

 

Embora esse deslizamento inicialmente tenha sido 

atribuído a uma onda gigante que teria passado pelo 

rio Amazonas, as autoridades locais esclareceram 

que as causas do acidente ainda são investigadas, 

tendo em vista que a onda citada, que comprometeu 

outras embarcações em Santana, poderia ter sido 

provocada pelo próprio desabamento do porto. 

 

Os trabalhos de resgate, iniciados na madrugada de 

quinta-feira, foram reiniciados nas primeiras horas 

deste sábado com o auxílio de mergulhadores e de 

diferentes embarcações da Marinha e dos 

bombeiros. 

 

Em comunicado, a mineradora Anglo American 

informou que continua colaborando no resgate dos 

outros três corpos e no apoio aos familiares das 

vítimas e dos desaparecidos. 

 

O coronel Ademar Rodrigues dos Anjos, oficial do 

Corpo de Bombeiros que comanda as buscas, 

afirmou que a identificação das vítimas não será 

difícil porque os corpos encontrados estão 

relativamente preservados. 

 
(Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/ 

bombeirosencontram- corpos-de-tres-dos-seis-desaparecidos-em-porto-no-amapa) 
  

O verbo “haver” em “que haviam desaparecido no 

Rio Amazonas” aparece flexionado estabelecendo 

concordância com o sujeito a que se refere. De 

acordo com a ideia indicada pelo verbo “haver” a 

concordância está de acordo com a norma padrão 

em: 

 a) Haviam anos que não conversávamos. 

 b) Havia graves problemas sociais no país. 

 c) Sempre houveram graves problemas sociais no 

país. 

 d) Eles havia sido os melhores funcionários 

daquele setor. 

  
Questão 57: CONSULPLAN - Ad Adm 

(Sertaneja)/Pref Sertaneja/2010  

Assunto: Pontuação  

TEXTO: 

  

Um namorado a essa altura? 
 

Quem é que tem namorado, namorada? Garotada. 

Antes de casar, de constituir família e cumprir com 



toda a formalidade, namora-se, e o verbo é de uma 

delícia de matar de inveja. Namorar, experimentar, 

entrar em alfa, curtir, viajar, brigar, voltar, se vestir 

para ele, se exibir para ela, telefonar, enviar 

torpedos, dar presentinhos, apresentar mãe, pai, 

amigos, ocultar ex-ficantes, declarar-se, agarrar-se 

no cinema, não ter grana para morar junto, ausência 

dolorosa, ver-se de vez em quando, um dia tem 

faculdade, no outro se trabalha até mais tarde, 

quando então? Amanhã à noite, marca-se, aguarda-

se. Namorados. Que fase. 

 

Depois vêm o casamento, os filhos, as bodas e 

aquela coisa toda. Dia dos Namorados vira pretexto 

para mais um jantar num restaurante chique, onde 

se pagará uma nota pelo vinho. Depois dos 3.782 

“te amo” já trocados, mais um, menos um, o 

coração já não se exalta. Deita-se na mesma cama, 

o colchão já afundado, transa-se no automático, 

renovam-se os votos e segue o baile, amanhã 

estaremos de novo juntos, e depois de amanhã, e 

depois de depois, até os cem anos. Casados. Bem 

casados. 

 

Mas namorado, não. Namorar tem frescor, é amor 

estreado, o choro trancado no quarto, o presente 

comprado com os trocados, os porta retratos, os 

malfadados bichinhos de pelúcia, as camisinhas e 

todos os cuidados, os “pra sempre” diariamente 

renovados, namorados. Cada qual no seu quadrado. 

 

Pois outro dia vi uma mulher de 56 anos dar um 

depoimento engraçado. Disse ela: 

 

– Já fui casada, hoje tenho filhos adultos, um 

netinho, e um namorado, e me sinto quase 

retardada. Difícil nessa idade dizer que o que se 

tem não é um marido, nem mesmo um amante. Que 

outro nome posso dar a esse homem que vejo três 

vezes por semana, que me deixa bilhetinhos 

apaixonados e me liga para dar boa noite quando 

não está ao meu lado? 

  

Minha senhora, é um namorado. Por mais fora de 

esquadro. 

 

O que poderia ser constrangedor agora é um fato. 

Namora-se antes do casamento e depois. Com a 

vantagem de os namoros da meia-idade 

dispensarem ultimatos. 

  
(Martha Medeiros/Fragmento/Revista O Globo) 
  

“Minha senhora, é um namorado.” A vírgula 

apresentada no trecho anterior é utilizada para: 

 a) Separar termos coordenados assindéticos. 

 b) Marcar a omissão de um verbo. 

 c) Separar o aposto intercalado. 

 d) Marcar o vocativo. 

 e) Marcar termos deslocados. 

  
Questão 58: CONSULPLAN - Tec (Sertaneja)/Pref 

Sertaneja/Econômico - Financeiro/2010  

Assunto: Pontuação  

TEXTO: 

  

A vuvuzela é o som do universo 
 

Na abertura da Copa do Mundo, fiquei comovido 

quando vi a seleção da África do Sul cantando e 

dançando na saída do vestiário, antes do jogo contra 

o México. Foi a primeira impressão, e vou guardar. 

 

Os jogadores se preparavam para entrar em campo, 

e eu imaginava a torcida inteira cantando. 

Imaginava todos dançando. Que adversário não se 

abalaria? 

 

Mas dentro do estádio globalizado, um som 

monótono surge, abafando todos os demais. A 

vuvuzela. 

 

Nenhum canto se ouviu, nenhuma voz se levantou. 

Nem Mandela, por uma fatalidade, apareceu. E a 

África me pareceu menos alegre. 

 

Talvez eu não tenha entendido o sentido. Não tenha 

captado a mensagem subliminar por trás do 

zumbido incessante. O ato revolucionário. Confesso 

que não vi. 

 

Poderia imaginar uma conspiração de ultradireita. 

Uma sórdida distribuição de milhões de vuvuzelas. 

Um plano diabólico contra a Mãe África. Uma 

conspiração monoteísta. Mas não imaginei. 

 

Talvez uma nova forma de comunicação, uma 

língua universal. Coliseu futurista de “Guerra nas 

Estrelas”. Insetos mutantes. Nada. 

 

A Copa esquentou e, aos poucos, vou me 

acostumando. Só tenho ouvidos para o sopro das 

cornetas. Meu corpo acorda trêmulo, e só relaxo 

quando tomo um gole de café com vuvuzelas 

matinais. Meu coração anestesiado já joga do lado 

dos vencedores. 

 

Atordoado e confuso me rendi. O som da vuvuzela 

é o som do Universo. Um mantra cósmico 

embalando o mundo da bola. Da bola Jabulani. 

Milagre tecnológico e triunfo da ciência sobre os 



goleiros. 

 

A zebra nunca correu tão solta, e a América do Sul 

parece um rolo compressor. As holandesas 

continuam lindas, e os árbitros errando. 

 

O mundo inteiro pode ver, rever, discutir. 

 

A Fifa tem uma parafernália digital à disposição de 

todos. Nada escapa aos olhos do Big Brother. Mas 

ao árbitro nada. Precisamos de alguém para levar a 

culpa, e a culpa é do juiz, do goleiro ou do Dunga. 

 

Mas a culpa pode ser minha, caso não vista a 

mesma camisa em todos os jogos. E, refém da 

minha razão esotérica, paro de escrever e vou 

procurá-la, no meio de outros panos desprovidos de 

valor sobrenatural. 

 

Não sei se o Brasil venceu a Holanda. Não posso 

prever o futuro, nem me atrevo a dar palpite. Os 

deuses do futebol são imprevisíveis, e a verdade 

virá no apito final. 

 

No dia 11 de julho, um país vai levantar a taça e a 

história vai falar dos vencedores, dos artilheiros das 

grandes jogadas. 

 

Heróis serão recebidos por uma massa. Festa por 

todos os cantos de algum país campeão do mundo. 

  

E a vida segue. 

 

Mas na memória também fica a nobreza africana 

codificada pelo canto dos Bafana Bafana. 

 
(Rodrigo Maranhão/Revista O Globo, 24/07/2010) 
  

“O mundo inteiro pode ver, rever, discutir.” As 

vírgulas foram utilizadas nesse trecho para: 

 a) Separar expressões de caráter explicativo. 

 b) Marcar termos coordenados assindéticos. 

 c) Indicar uma pausa de longa duração. 

 d) Separar orações intercaladas. 

 e) Marcar o aposto intercalado. 

  
Questão 59: CONSULPLAN - Cod Cen 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Pontuação  

TEXTO III: 

 

A formação da cidadania 
 

Em todas as manifestações de caráter social, 

político e econômico, da mais inconsequente opção 

pessoal às mais sérias decisões do governo, o ser 

humano é guiado por dois comportamentos básicos: 

pensar e agir, de acordo com os conhecimentos 

disponíveis. (...) 

 

A interação contínua entre pensamento e ação 

permite ao homem tomar decisões, tanto as de 

natureza particular – como a escolha de um curso 

ou profissão ou a compra de um par de sapatos –, 

quanto as que terão consequências coletivas, como 

a eleição de governantes ou a participação em 

manifestações públicas. Portanto, de modo geral, as 

decisões não são arbitrárias. Não importa o grau de 

consciência política que o indivíduo possui, ou a 

massa de conhecimentos de que ele dispõe sobre 

uma questão: há sempre uma dose de reflexão em 

cada um dos seus atos. 

 

É fácil constatar que as ideias, as opiniões, as 

atitudes e as ações não seguem um esquema 

simples, mecanicista e uniforme, pois as diferentes 

preocupações que atormentam o homem se 

embaralham e se cruzam a cada instante e às vezes 

se chocam. É como se todas as provas 

automobilísticas do mundo fossem disputadas ao 

mesmo tempo no mesmo autódromo. (...) 

 
(Paulo Martinez (1996) Direitos de cidadania – um lugar ao sol. São Paulo, 

Scipione) 
  

No 2º§ do texto, o uso dos travessões tem por 

objetivo: 

 a) Introduzir uma citação. 

 b) Introduzir um aposto longo, ou seja, um 

esclarecimento a respeito do seu antecedente. 

 c) Substituir a vírgula num vocativo enfático. 

 d) Dar ênfase em uma frase imperativa. 

 e) Indicar uma pausa maior que aquela sugerida 

pela vírgula. 

  
Questão 60: CONSULPLAN - Adv 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Pontuação  

Texto 
 

Proteção, sim; violação de privacidade, não. Esse é 

o desejo dos consumidores brasileiros que navegam 

na Internet. E esse é o mote – mais que o mote, o 

alerta – que orienta a campanha lançada pelo 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

na última terça-feira, contra o Projeto de Lei 84/99, 

que trata de crimes cibernéticos. 

 

A campanha “Consumidores contra o PL Azeredo” 

pretende chamar a atenção da sociedade para a 

ameaça que o PL 84 representa ao direito à 

privacidade e liberdade na rede, aos direitos dos 



consumidores no acesso aos produtos e serviços e 

no direito fundamental de acesso à cultura, à 

informação e à comunicação. 

 

No Congresso desde 1999, o PL 84/99 segue na 

Câmara dos Deputados nos termos do texto 

substitutivo proposto pelo deputado Eduardo 

Azeredo (PSDB-MG). O PL Azeredo tramita em 

caráter de urgência na Casa e está prestes a ser 

votado no início de agosto, quando termina o 

recesso parlamentar. Se aprovado, desviando-se de 

sua pretensa função de combater os crimes na 

Internet, o projeto vai instaurar um cenário de 

vigilância e monitoramento na rede, restringindo 

sensivelmente os direitos e liberdades e 

criminalizando condutas que são cotidianas dos 

cidadãos no mundo virtual. 

 

Para os consumidores, a aprovação do projeto traz 

consequências drásticas, especialmente se 

considerarmos que a Internet é inteiramente 

permeada por relações de consumo. Desde a 

conexão até o acesso a conteúdos em sites, produtos 

e serviços via comércio eletrônico, passando pela 

utilização de e-mails, plataformas colaborativas e 

redes sociais, em menor ou maior grau, tudo é 

relação de consumo e deve ser entendido na lógica 

da defesa dos direitos consagrados pelo Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). 

 

Há 20 anos, esse mesmo CDC tenta fazer valer um 

de seus princípios básicos: a boa-fé. Pressupõe-se 

que todos são legítimos titulares de direitos e 

praticam seus atos cotidianos com base na 

legalidade, na confiança e no respeito. Por óbvio, 

essa premissa é válida também para a Internet. O 

que o PL Azeredo faz, no entanto, é inverter essa 

lógica. No lugar da presunção da boa-fé, instaura-se 

a constante suspeita. No lugar do respeito à 

privacidade dos dados e informações dos usuários, 

o projeto determina a sua vigilância constante, 

como se a qualquer momento fossem praticar um 

crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. 

Para o PL Azeredo, como norma penal que é, na 

Internet todos passam a ser suspeitos até que se 

prove o contrário. 

 
(Guilherme Varella, Carta Capital. 28/07/11) 
  

O uso de travessões no 1º§ indica 

 a) uma citação textual. 

 b) introdução de uma enumeração. 

 c) dúvida e hesitação referentes às ideias do texto. 

 d) atribuição de expressividade ao trecho que eles 

separam. 

 e) destaque de palavras não características da 

linguagem padrão. 

  
Questão 61: CONSULPLAN - Aux FOP 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Pontuação  

Texto 
 

É preciso aperfeiçoar a Lei Seca 
 

Embora não tenha sido capaz de atender às 

generosas expectativas anunciadas no momento em 

que foi aprovada pelo Congresso, os números 

oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir 

o desperdício de vidas humanas. Contando 

indenizações por morte pagas às famílias de vítimas 

de acidentes fatais, um levantamento do 

Departamento Nacional de Trânsito mostra que, em 

2007, quando a legislação ainda não entrara em 

vigor, morria uma pessoa a cada 742 veículos. Em 

2009, o último ano para o qual todos os dados estão 

disponíveis e o segundo da Lei Seca, morria uma 

pessoa para cada 1.119 veículos. 

 

Embora esses resultados não possam ser 

considerados civilizados, é bom advertir que eles 

podem piorar. A Lei Seca já nasceu com uma 

ambiguidade. Com base no princípio constitucional 

de que ninguém é obrigado a produzir provas 

contra si mesmo, nenhum motorista pode ser 

forçado a fazer o teste do bafômetro nem submeter-

se contra a vontade a um exame de sangue para 

comprovar o nível de álcool no organismo. 

 

Em hora oportuna, o governo federal e os 

parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 

Seca. É uma preocupação correta. 

  
(Época, 9 de abril de 2012) 
  

Em “É uma preocupação correta.”, o ponto final ( . 

) foi utilizado para 

 a) enumerar citações. 

 b) expressar surpresa de espanto. 

 c) marcar pausa de curta duração. 

 d) finalizar frase declarativa. 

 e) marcar estrangeirismo. 

  
Questão 62: CONSULPLAN - Biblio 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Pontuação  

Texto 
 

As lições do capitão 
 

Normalmente, um naufrágio de grandes proporções 

mobiliza a atenção do público em função das 



mortes que provoca e dos mistérios que cercam o 

ocorrido. Com o naufrágio do navio italiano Costa 

Concórdia foi diferente: mesmo tendo causado um 

número pequeno de vítimas fatais, o acidente não 

sai do noticiário. O motivo é a incrível performance 

do capitão Schettino, que abandonou o navio antes 

dos passageiros e dos tripulantes, para a 

estupefação geral. 

 

Não deixa de ser uma boa notícia: por remeter a 

questões relacionadas à honra, bravura, 

solidariedade e outras qualidades escassas, tal 

interesse pode ser interpretado como um impulso 

moral coletivo, coisa alentadora nestes tempos 

marcados, simultaneamente, por uma grande 

interconectividade e por um individualismo 

exacerbado. E no qual os discursos de uma ética 

global, financeira, ambiental ou política perdem-se 

na retórica e na queda de braço entre a sociedade 

civil, o Estado e as corporações: ninguém quer 

largar o osso, mas, na hora do naufrágio, todo 

mundo quer pular primeiro. 

 

Uma coisa é pedir arrego na iminência de um 

ataque pirata no século XVI. O barbudo capitão 

agarra-se a um barril, e, caso sobreviva, abriga-se 

numa ilhota caribenha, onde terá tempo e paz para 

repensar seus atos ou, simplesmente, dar graças aos 

céus, no gozo da condição de covarde consumado. 

Outra coisa é pular do navio a poucas braçadas da 

costa, deixando centenas de semelhantes à própria 

sorte. 

 

O dever, imputado a um capitão, de ser o último a 

deixar o navio, é velho, remonta às navegações da 

antiguidade clássica, mas é até hoje usado, não 

apenas nas leis de navegação, mas como metáfora 

na análise de atitudes várias nas relações sociais. 

No âmbito das empresas, por exemplo: o gerente 

recém-empossado que, diante da crise de seu 

departamento, ou de sua própria inépcia, deixa seus 

comandados na mão e corre para a primeira oferta 

de emprego, é hoje figurinha fácil, sobretudo nos 

meios de experimentação tecnológica. Faz-nos 

pensar, também, no quanto o ensimesmamento 

psicológico, em paradoxal anteposição à eclosão 

geométrica de redes sociais, se torna a regra de 

ouro numa era que se quer avançada e inventiva. 

 
(Arnaldo Bloch. Jornal O Globo, 21.01.12 / adaptado) 
  

O uso de dois pontos após a palavra “diferente”, no 

primeiro parágrafo do texto, tem como objetivo 

 a) indicar o início de uma enumeração. 

 b) inserir trecho atribuído a outro autor. 

 c) indicar suspensão de ideia. 

 d) indicar discurso direto. 

 e) introduzir esclarecimento de algo previamente 

mencionado. 

  
Questão 63: CONSULPLAN - Ass Leg 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Pontuação  

Por que ficamos gordos 
 

É preciso considerar o significado da saciedade 

para nós e o uso que o mercado faz disso. 

 

Quem vai aos Estados Unidos depara 

necessariamente com a fat misery, obesidade 

mórbida – literalmente, miséria gorda. Passo de 

quem teme se desequilibrar, corpo precedido pela 

barriga, antebraços afastados das pernas e mãos 

como abanos, a vítima dessa forma de miséria cruza 

o tempo todo o seu caminho. Na rua, no 

restaurante, no elevador. Pode causar horror ou 

pena, por se tratar de um ser humano tão aberrante 

quanto frágil. 

 

Assim como a de lá, a população do Brasil fica 

cada dia mais gorda. Quase metade dos brasileiros 

está acima do peso. 

 

Ainda que os livros sobre dieta, ao menos os da 

categoria de autoajuda, frequentem a lista dos mais 

vendidos, não existe uma reflexão séria sobre o 

assunto, tampouco há uma política de saúde 

consequente que se oponha aos efeitos nefastos da 

indústria da alimentação. Uma reflexão séria não se 

limita ao estudo dos hábitos alimentares ou ao 

estabelecimento das relações entre o aumento do 

consumo de comida e a diminuição do seu preço, 

por exemplo. Uma reflexão séria considera o 

significado da saciedade para nós e o uso que o 

mercado faz disso. Não é preciso se saciar para 

estar nutrido. Pelo contrário. Os nutricionistas 

inclusive ensinam a sair da mesa com um pouco de 

fome. 

 

Quem se entrega à gula e cultiva a desmesura não 

come para viver. Na verdade, morre pela boca. 

Exatamente como o peixe, que morre por 

abocanhar a isca. Além da doença, a comida 

continuamente abocanhada – ou seja, ingerida em 

demasia e à revelia dos efeitos que acarreta – 

provoca o envelhecimento precoce. Quem quer 

viver tem de cuidar para não cair na esparrela da 

comida. Porque, como a bebida ou a droga, ela 

pode matar. 

 
(Revista Veja, Edição 2189, 03/11/2010, Betty Milan/Fragmento) 
  



Em: “Na rua, no restaurante, no elevador.” as 

vírgulas ( , ) foram utilizadas para: 

 a) Separar expressões de caráter explicativo. 

 b) Marcar omissão de uma palavra. 

 c) Separar termos coordenados assindéticos. 

 d) Isolar citação textual. 

 e) Isolar explicação. 

  
Questão 64: CONSULPLAN - Aux Sec 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Pontuação  

Onze minutos 
 

Durante toda a minha vida, entendi o amor como 

uma espécie de escravidão consentida. É mentira: a 

liberdade só existe quando ele está presente. Quem 

se entrega totalmente, quem se sente livre, ama o 

máximo. 

 

E quem ama o máximo, sente-se livre. 

 

Por causa disso, apesar de tudo que posso viver, 

fazer, descobrir, nada tem sentido. Espero que este 

tempo passe rápido, para que eu possa voltar à 

busca de mim mesma – encontrando um homem 

que me entenda, que não me faça sofrer. 

 

Mas que bobagem é essa que estou dizendo? No 

amor, ninguém pode machucar ninguém; cada um 

de nós é responsável por aquilo que sente, e não 

podemos culpar o outro por isso. 

 

Já me senti ferida quando perdi os homens pelos 

quais me apaixonei. Hoje estou convencida de que 

ninguém perde ninguém, porque ninguém possui 

ninguém. 

 

Essa é a verdadeira experiência da liberdade: ter a 

coisa mais importante do mundo, sem possuí-la. 

 
(Fragmento do livro de Paulo Coelho) 
  

Em “Mas que bobagem é essa que estou dizendo?” 

o ponto de interrogação (?) foi utilizado para: 

 a) Finalizar afirmação. 

 b) Omitir gírias ou expressões. 

 c) Realizar questionamento. 

 d) Marcar o vocativo. 

 e) Iniciar uma fala. 

  
Questão 65: CONSULPLAN - Aux SerG 

(CMSAG)/CM SAG/2011  

Assunto: Pontuação  

A soja é um alimento completo? 
 

Conhecida há mais de 5000 anos no Oriente, a soja, 

nas últimas décadas, tornou-se um produto bastante 

conhecido e teve o seu consumo incentivado. Ela e 

alguns de seus derivados tornaram-se conhecidos 

como “alimentos completos”. Deve-se saber, no 

entanto, que nenhum alimento por si só pode ser 

considerado completo, pois não possui a variedade 

de nutrientes de que necessitamos diariamente. 

 

A soja é uma planta pertencente à família das 

leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha) 

e destaca-se por ser rica em proteínas, lipídios 

(gordura), fibras e algumas vitaminas e minerais. 

 
(Trilhas da Geografia/Roberta Stella/Fragmento) 
  

Em Ela e alguns de seus derivados tornaram-se 

conhecidos como “alimentos completos”, as aspas 

(“ ”) foram utilizadas para: 

 a) Finalizar a frase. 

 b) Fazer um questionamento. 

 c) Marcar enumerações. 

 d) Marcar uma expressão. 

 e) Indicar surpresa. 

  
Questão 66: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Pontuação  

TEXTO I: 

 

POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008-

2009: mais de 90% da população 

comem poucas frutas, legumes e verduras 
 

O consumo alimentar da população brasileira 

combina a tradicional dieta à base de arroz e feijão 

com alimentos com poucos nutrientes e muitas 

calorias. A ingestão diária de frutas, legumes e 

verduras está abaixo dos níveis recomendados pelo 

Ministério da Saúde (400g) para mais de 90% da 

população. Já as bebidas com adição de açúcar 

(sucos, refrescos e refrigerantes) têm consumo 

elevado, especialmente entre os adolescentes, que 

ingerem o dobro da quantidade registrada para 

adultos e idosos, além de apresentarem alta 

frequência de consumo de biscoitos, linguiças, 

salsichas, mortadelas, sanduíches e salgados e uma 

menor ingestão de feijão, saladas e verduras. 

 

A ingestão de alguns componentes de uma dieta 

saudável, como arroz, feijão, peixe fresco e farinha 

de mandioca, diminui à medida que aumenta o 

rendimento familiar per capita. Já o consumo de 

pizzas, salgados fritos, doces e refrigerantes se 

eleva. A ingestão de frutas, verduras e laticínios 

diet/light também aumenta com a renda. 

 



Na área rural, as médias de consumo individual 

diário foram maiores para arroz, feijão, peixe 

fresco, batata-doce, farinha de mandioca e manga, 

entre outros. Já na área urbana, destacaram-se 

refrigerantes, pães, cervejas, pizzas e biscoitos 

recheados. 

 

O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão 

calórica total e foi maior nas áreas urbanas, na 

região Sudeste, entre os homens e para indivíduos 

na faixa de renda familiar per capita mais elevada. 

 

Entre as prevalências de inadequação de consumo 

(percentuais de pessoas que ingerem determinado 

nutriente em níveis abaixo das necessidades diárias 

ou acima do limite recomendado) destacam-se o 

excesso de gorduras saturadas e açúcar (82% e 61% 

da população, respectivamente) e escassez de fibras 

(68% da população). 

 
(http://www.ibge.gov.br / com adaptações) 
  

No trecho “Entre as prevalências de inadequação de 

consumo (percentuais de pessoas que ingerem 

determinado nutriente em níveis abaixo das 

necessidades diárias ou acima do limite 

recomendado)...” os parênteses foram usados para 

 a) separar uma explicação. 

 b) indicar surpresa, dúvida. 

 c) separar o adjunto adverbial. 

 d) separar o vocativo. 

 e) isolar citação textual. 

  
Questão 67: CONSULPLAN - Aux Adm (Monte 

Belo)/Pref Monte Belo/I/2011  

Assunto: Pontuação  

Nesta trajetória, em parte minha, em parte de 

minhas ficções – já escritas ou ainda nem definidas 

– ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a 

vida mas uma vida digna; o bem maior não é o 

amor mas um amor que dê alegria e paz – e que, 

mesmo se terminar, continuará nos aquecendo na 

memória. 

 

E que há sempre, em algum lugar talvez 

inesperado, a possibilidade de música e voo. 

 

Não há fase da vida para ser paciente e virtuoso; 

não há idade para ser belo, amoroso e sensual. 

 

De todos os meus livros, este é especialmente uma 

série de reflexões, em prosa e em poesia, sobre os 

medos e alegrias, ganhos e perdas que nos traz o 

amor em suas várias formas. Ele nos faz melhores 

se tiver sido bom; nos ajuda a aceitar a 

transformação se tiver sido terno; nos ensina a 

respeitar a liberdade se tiver sido sagrado. E se for 

tudo isso, certamente será um amor demorado, um 

amor delicado, um digno amor; mesmo doente 

vestirá seu traje de baile para não perturbar a calma 

de quem é amado; mesmo solitário porá a máscara 

da festa para não inquietar quem precisa partir. 

 

Não sei se fui capaz dele ou se o mereci, mas esse 

amor – cuja duração nem sempre importa – vale 

muitas vidas e não nos pertence. Foi colocado em 

nós como um aroma num frasco, guiado por outra 

mão que não a do mero acaso. Tem em si uma luz 

que a maturidade torna mais vibrante e espalhada – 

e, apesar das dores, muito mais enternecida. 

  
(Lya Luft) 
  

“Não há fase da vida para ser paciente e virtuoso; 

não há idade para ser belo, amoroso e sensual.” O 

ponto e vírgula ( ; ) foi utilizado na afirmativa 

anterior para 

 a)  separar itens em uma enumeração. 

 b)  finalizar frase imperativa. 

 c)  realizar uma indagação, um questionamento. 

 d)  marcar abreviaturas. 

 e)  apartar orações coordenadas muito extensas ou 

que já possuam vírgula. 

  
Questão 68: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ 

MG/2014  

Assunto: Pontuação  

Texto para responder à questão 

  

O apocalipse digital 
  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. 

O problema é que criamos diante da 

correspondência digital uma atitude ansiosa e 

passiva. 

  

Deu no jornal que o primeiro‐ ministro da Bélgica, 

Elio Di Rupo, interrompeu um discurso que fazia 

no Parlamento para atender e responder a uma 

mensagem pelo celular. A discussão na imprensa (e 

entre as pessoas que leram a notícia) acabou 

tendendo na direção do “apocalipse digital”. É algo 

mais previsto e mais anunciado do que o fim do 

mundo pelo Calendário Maia. O apocalipse digital, 

segundo os seus profetas, é um processo acelerado 

de despersonalização das relações humanas face a 

face, que serão substituídas pelas engenhocas 

eletrônicas: computadores, notebooks, palmtops, 

smartphones, tablets etc. As pessoas só falarão 

umas com as outras por meio desses aparelhos. 

  



Ninguém vai mais sair de casa para visitar os 

amigos: ficarão conversando pelo Messenger ou 

pelo Skype. E um dos primeiros sinais disso é que 

qualquer conversa face a face é interrompida se o 

aparelho de alguém tocar. O aparelho tem sempre 

prioridade, como comprovou o ministro belga. 

  

Eu detestaria viver num mundo onde as pessoas não 

saíssem mais juntas, não conversassem olhando 

para o rosto da outra, e tudo o mais. Sinto falta (por 

exemplo) do tempo em que alguns amigos 

passeavam juntos, conversando. Lembram‐ se 

disso? É excêntrico, mas se praticava bastante. As 

pessoas se encontravam e saíam andando pela 

calçada, conversando sobre qualquer assunto, e 

percorrendo cinco, dez, 15 ou 20 quarteirões até 

chegarem ao lugar para onde se dirigiam, ou então 

até avistarem por acaso um café simpático ou uma 

praça acolhedora e fazerem ali uma parada. Hoje 

ninguém caminha mais. 

  

Todo mundo vai de carro até para uma distância de 

dois quarteirões. Se você disser que quer caminhar 

de uma ponta à outra da Avenida Paulista ou da Rio 

Branco, vão dizer que você não está regulando 

bem. Quem vai dizer isso são pessoas que andam 

50 minutos de carro até uma academia, onde pagam 

uma nota preta para ficar andando numa esteira que 

não sai do lugar. 

  

O ministro belga calaria os críticos se provasse que 

o torpedo recebido durante o discurso era de um 

assessor ou secretário enviando‐ lhe uma 

informação essencial para aquele pronunciamento 

público. Só isso (no meu entender) o redimiria; mas 

é bem capaz de ter sido a mulher dele perguntando: 

“Vai dar tempo de irmos à ópera hoje?”, ou algo 

assim. 

  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. O 

problema é que criamos diante da correspondência 

digital uma atitude ansiosa (“preciso urgentemente 

saber que recado é este”) e passiva (“se a 

mensagem chegou, tenho de obedecer, tenho de 

olhar”). 

  
(Braulio Tavares. Disponível em: 

http://www.cartafundamental.com.br/single/show/80. Publicado em: 

Nov./2013. Adaptado.) 
  

Analise as justificativas para o emprego da vírgula 

nas seguintes orações e assinale a INCORRETA. 

 a) “É excêntrico, mas se praticava bastante.” (3º§) 

– separar oração coordenada sindética 

 b) “O apocalipse digital, segundo os seus profetas, 

é um processo [...]” (1º§) – separar termos 

explicativos 

 c) “[...] computadores, notebooks, palmtops, 

smartphones, tablets etc.” (1º§) – separar 

elementos enumerativos 

 d) “Deu no jornal que o primeiro‐ ministro da 

Bélgica, Elio Di Rupo, interrompeu um discurso 

[...]” (1º§) – separar vocativo. 

  
Questão 69: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ 

MG/2014  

Assunto: Pontuação  

Texto para responder à questão 

  

O apocalipse digital 
  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. 

O problema é que criamos diante da 

correspondência digital uma atitude ansiosa e 

passiva. 

  

Deu no jornal que o primeiro‐ ministro da Bélgica, 

Elio Di Rupo, interrompeu um discurso que fazia 

no Parlamento para atender e responder a uma 

mensagem pelo celular. A discussão na imprensa (e 

entre as pessoas que leram a notícia) acabou 

tendendo na direção do “apocalipse digital”. É algo 

mais previsto e mais anunciado do que o fim do 

mundo pelo Calendário Maia. O apocalipse digital, 

segundo os seus profetas, é um processo acelerado 

de despersonalização das relações humanas face a 

face, que serão substituídas pelas engenhocas 

eletrônicas: computadores, notebooks, palmtops, 

smartphones, tablets etc. As pessoas só falarão 

umas com as outras por meio desses aparelhos. 

  

Ninguém vai mais sair de casa para visitar os 

amigos: ficarão conversando pelo Messenger ou 

pelo Skype. E um dos primeiros sinais disso é que 

qualquer conversa face a face é interrompida se o 

aparelho de alguém tocar. O aparelho tem sempre 

prioridade, como comprovou o ministro belga. 

  

Eu detestaria viver num mundo onde as pessoas não 

saíssem mais juntas, não conversassem olhando 

para o rosto da outra, e tudo o mais. Sinto falta (por 

exemplo) do tempo em que alguns amigos 

passeavam juntos, conversando. Lembram‐ se 

disso? É excêntrico, mas se praticava bastante. As 

pessoas se encontravam e saíam andando pela 

calçada, conversando sobre qualquer assunto, e 

percorrendo cinco, dez, 15 ou 20 quarteirões até 

chegarem ao lugar para onde se dirigiam, ou então 

até avistarem por acaso um café simpático ou uma 

praça acolhedora e fazerem ali uma parada. Hoje 

ninguém caminha mais. 



  

Todo mundo vai de carro até para uma distância de 

dois quarteirões. Se você disser que quer caminhar 

de uma ponta à outra da Avenida Paulista ou da Rio 

Branco, vão dizer que você não está regulando 

bem. Quem vai dizer isso são pessoas que andam 

50 minutos de carro até uma academia, onde pagam 

uma nota preta para ficar andando numa esteira que 

não sai do lugar. 

  

O ministro belga calaria os críticos se provasse que 

o torpedo recebido durante o discurso era de um 

assessor ou secretário enviando‐ lhe uma 

informação essencial para aquele pronunciamento 

público. Só isso (no meu entender) o redimiria; mas 

é bem capaz de ter sido a mulher dele perguntando: 

“Vai dar tempo de irmos à ópera hoje?”, ou algo 

assim. 

  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. O 

problema é que criamos diante da correspondência 

digital uma atitude ansiosa (“preciso urgentemente 

saber que recado é este”) e passiva (“se a 

mensagem chegou, tenho de obedecer, tenho de 

olhar”). 

  
(Braulio Tavares. Disponível em: 

http://www.cartafundamental.com.br/single/show/80. Publicado em: 

Nov./2013. Adaptado.) 
  

Assinale a alternativa em que a reescrita de trechos 

do texto, alterando a pontuação, encontra‐ se, de 

acordo com as normas gramaticais, correta. 

 a) O problema, não são os equipamentos 

eletrônicos. (6º§) 

 b) Todo mundo, vai de carro até para uma distância 

de dois quarteirões. (4º§) 

 c) O aparelho, tem sempre prioridade, como 

comprovou o ministro belga. (2º§) 

 d) O problema é que criamos, diante da 

correspondência digital, uma atitude ansiosa e 

passiva. (subtítulo) 

  
Questão 70: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ 

MG/2014  

Assunto: Pontuação  

Texto para responder à questão 

  

O apocalipse digital 
  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. 

O problema é que criamos diante da 

correspondência digital uma atitude ansiosa e 

passiva. 

  

Deu no jornal que o primeiro‐ ministro da Bélgica, 

Elio Di Rupo, interrompeu um discurso que fazia 

no Parlamento para atender e responder a uma 

mensagem pelo celular. A discussão na imprensa (e 

entre as pessoas que leram a notícia) acabou 

tendendo na direção do “apocalipse digital”. É algo 

mais previsto e mais anunciado do que o fim do 

mundo pelo Calendário Maia. O apocalipse digital, 

segundo os seus profetas, é um processo acelerado 

de despersonalização das relações humanas face a 

face, que serão substituídas pelas engenhocas 

eletrônicas: computadores, notebooks, palmtops, 

smartphones, tablets etc. As pessoas só falarão 

umas com as outras por meio desses aparelhos. 

  

Ninguém vai mais sair de casa para visitar os 

amigos: ficarão conversando pelo Messenger ou 

pelo Skype. E um dos primeiros sinais disso é que 

qualquer conversa face a face é interrompida se o 

aparelho de alguém tocar. O aparelho tem sempre 

prioridade, como comprovou o ministro belga. 

  

Eu detestaria viver num mundo onde as pessoas não 

saíssem mais juntas, não conversassem olhando 

para o rosto da outra, e tudo o mais. Sinto falta (por 

exemplo) do tempo em que alguns amigos 

passeavam juntos, conversando. Lembram‐ se 

disso? É excêntrico, mas se praticava bastante. As 

pessoas se encontravam e saíam andando pela 

calçada, conversando sobre qualquer assunto, e 

percorrendo cinco, dez, 15 ou 20 quarteirões até 

chegarem ao lugar para onde se dirigiam, ou então 

até avistarem por acaso um café simpático ou uma 

praça acolhedora e fazerem ali uma parada. Hoje 

ninguém caminha mais. 

  

Todo mundo vai de carro até para uma distância de 

dois quarteirões. Se você disser que quer caminhar 

de uma ponta à outra da Avenida Paulista ou da Rio 

Branco, vão dizer que você não está regulando 

bem. Quem vai dizer isso são pessoas que andam 

50 minutos de carro até uma academia, onde pagam 

uma nota preta para ficar andando numa esteira que 

não sai do lugar. 

  

O ministro belga calaria os críticos se provasse que 

o torpedo recebido durante o discurso era de um 

assessor ou secretário enviando‐ lhe uma 

informação essencial para aquele pronunciamento 

público. Só isso (no meu entender) o redimiria; mas 

é bem capaz de ter sido a mulher dele perguntando: 

“Vai dar tempo de irmos à ópera hoje?”, ou algo 

assim. 

  

O problema não são os equipamentos eletrônicos. O 

problema é que criamos diante da correspondência 



digital uma atitude ansiosa (“preciso urgentemente 

saber que recado é este”) e passiva (“se a 

mensagem chegou, tenho de obedecer, tenho de 

olhar”). 

  
(Braulio Tavares. Disponível em: 

http://www.cartafundamental.com.br/single/show/80. Publicado em: 

Nov./2013. Adaptado.) 
  

Analise o emprego dos parênteses nos seguintes 

períodos: 

 “A discussão na imprensa (e entre as 

pessoas que leram a notícia) acabou 

tendendo na direção do ‘apocalipse 

digital’.” (1º§)  

 “Sinto falta (por exemplo) do tempo em que 

alguns amigos passeavam juntos, 

conversando.” (3º§)  

 “Só isso (no meu entender) o redimiria 

[...]” (5º§)  

É correto afirmar que os parênteses 

 a) separam apostos. 

 b) separam expressões retificativas. 

 c) podem ser substituídos por vírgulas ou 

travessões. 

 d) não podem ser substituídos por nenhum outro 

sinal de pontuação. 

  
Questão 71: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ 

MG/2014  

Assunto: Pontuação  

Texto 
  

 

  

Em “De 16 ou 32 gigas ?!”, o uso dos pontos de 

interrogação e exclamação ( ?! ) justifica‐ se por 

 a) reforçar a confirmação do objeto encontrado. 

 b) estar muito espantado com a descoberta do 

menino. 

 c) não aguentar esperar para saber as informações 

sobre o objeto. 

 d) questionar o item encontrado, assim como estar 

surpreso, não acreditando na descoberta. 

  
Questão 72: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ 

MG/2014  

Assunto: Pontuação  

Texto 
  

 

  

Assinale a alternativa em que, de acordo com as 

normas gramaticais, deveria ter sido inserida uma 

vírgula. 

 a) “Olha pai!!”  

 b) “De 16 ou 32 gigas?!”  

 c) “Tem sensor gravitacional?!” 

 d) “Acho que é tablet de caldo de galinha...” 

  
Questão 73: CONSULPLAN - AJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/2013  

Assunto: Pontuação  

Texto para responder à questão. 

 

O auge da vida democrática é o momento do voto. 

A democracia, regime em que a maioria escolhe os 

governantes, é também o regime da igualdade, em 

que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou 

pobres, integrados ou excluídos. Por isso, tenho 

sustentado que ela é o regime mais ético que existe. 

Melhor dizendo, é o único regime que hoje 

podemos considerar ético. As formas de governo 

que a teoria antigamente chamava de monarquia ou 

aristocracia, considerando-as legítimas, atualmente 

apenas podem ser chamadas de ditaduras. Uma 

ditadura, em nossos dias, é ilegítima. Só a 

democracia é legítima. 

 

[...] 

 

O mínimo, numa democracia, é ter dois lados 

opostos, divergentes, mas, respeitados. Porém, se 

eu aplicar o modelo da Ética à Política, entenderei 

que um lado é o bem, e o outro, o mal; e portanto, 

tentarei impedir “o mal” até mesmo de concorrer. 

Assim, foi a perseguição ao comunismo, no Brasil, 

mesmo quando não tínhamos uma ditadura 

escancarada. Assim foi a perseguição aos partidos 

liberais nos regimes comunistas. [...] 

 

Há saída? O mais óbvio é: a Ética é um pré-

requisito. Queremos, de todos os candidatos, que 

sejam honestos. Que não sejam antiéticos. E, entre 

os postulantes decentes, optaremos por critérios 

políticos. [...] É preciso grandeza de espírito para 

sair dessa incapacidade de pensar o que desejamos 

construir. Porque propor a Política é formular o 

futuro. 

 
(Ribeiro, Renato Janine. Filosofia. Setembro de 2012. Adaptado.) 
  

Sobre o uso das vírgulas no trecho “A democracia, 

regime em que a maioria escolhe os governantes, é 

também o regime da igualdade,...”, é correto 

afirmar, mantendo-se a correção de acordo com a 

norma culta, que a 

 a)  substituição da vírgula após “governantes” pelo 

ponto preserva o valor semântico e a coerência do 

período. 

 b)  inserção do sinal de dois pontos após o termo 



“democracia” permite a retirada das vírgulas de 

todo o período. 

 c)  retirada da explicação “regime em que a 

maioria escolhe os governantes” permite a 

manutenção da vírgula após o termo “democracia”. 

 d)  retirada das vírgulas manteria a coerência 

textual, enfatizando a explicação “regime em que a 

maioria escolhe os governantes”. 

 e)  substituição pelo duplo travessão manteria a 

coerência textual delimitando a explicação “regime 

em que a maioria escolhe os governantes”. 

  

  
Questão 74: CONSULPLAN - Ad Adm 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Pontuação  

Texto 
 

Ecologia 
 

Saguis são animais silvestres, a maioria das 

espécies é exclusivamente brasileira. Considerados 

os menores 

macacos do mundo, têm cerca de meio quilo e 30 

centímetros de altura na idade adulta. 

 

Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam 

macacos como animais domésticos, especialmente 

o sagui. Pequeno, engraçado e dócil enquanto 

filhote, encanta toda a família, especialmente as 

crianças. No entanto, torna-se um problema na 

medida em que cresce e adquire a maturidade 

sexual, por volta dos dois anos e meio de idade. A 

partir daí, é comum que eleja um membro da 

família a quem vai direcionar o seu afeto e passe a 

morder as demais pessoas que tentem se aproximar. 

Sua urina passa a ter odor forte e, além de tudo, o 

macaco pode ser facilmente contaminado por 

doenças de humanos e assim transformar-se em um 

transmissor destas. 

 

“Um primata jamais será um animal doméstico”, 

afirma a ecóloga Lívia Botár, coordenadora do 

Projeto Mucky, que socorre, recupera, mantém e 

pesquisa os saguis. Existem casos nos quais o 

pequenino macaco é dócil e pula de ombro em 

ombro na fase adulta, mas este comportamento não 

pode ser considerado “normal”. Trata-se de um 

desvio decorrente de deformidades físicas, 

raquitismo e mesmo de características psicológicas 

anômalas em virtude de um desenvolvimento 

inadequado. 

 

Uma vez decidido que não se quer mais o sagui, o 

que fazer com o animal? Ele já está acostumado a 

ser alimentado e protegido e, apesar da 

agressividade, considera as pessoas com quem 

convive como sua família. Soltá-lo numa floresta é 

condená-lo a sentir fome, frio e solidão. Na 

possibilidade de sobreviver e de ser aceito por um 

grupo, será um transmissor involuntário de doenças 

pela sua convivência com seres humanos. O 

melhor, então, é deixar os saguis viverem nas 

florestas e dar preferência aos cães e gatos, que são 

típicos animais de estimação. 

  
(O Estado de S.Paulo, mar. 2002. Suplemento especial de imóveis. 

Disponível em: www.ampliar.com/mucky.) 
  

Em “Uma vez decidido que não se quer mais o 

sagui, o que fazer com o animal?”, o ponto de 

interrogação ( ? ) foi utilizado para 

 a)  assinalar gírias. 

 b)  exprimir indignação. 

 c)  marcar uma abreviatura. 

 d)  marcar um questionamento. 

 e)  indicar a continuação de um fato. 

  
Questão 75: CONSULPLAN - Moto 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Pontuação  

Texto 
  

Quem lê muito pode tornar-se um bom leitor, não 

necessariamente um escritor competente. Caso 

contrário, bastaria a escola trabalhar uma lista de 

livros e cobrar as leituras em avaliações. 

  

Escrever bem depende fundamentalmente de uma 

leitura crítica do mundo, de um interesse real pelas 

coisas. Não me refiro a nada transcendental, mas a 

tudo o que permeia o cotidiano. 

  

É possível desenvolver essa postura no 

adolescente? Sim. Mas a escola tem apenas parte da 

responsabilidade nisso. Adolescentes que em sua 

vivência não elaboram suas próprias experiências 

terão menos chances de desenvolver-se na escola. 

 

Todo texto é fonte de informações, exemplo de 

possibilidade de trabalho com linguagem. Ler não 

adianta nada? Seria ingenuidade dizer que não. Mas 

de pouco adianta a leitura com a qual não 

dialogamos, sobre a qual nada pensamos. 

 

E de que adianta um curso de redação? Torna mais 

conscientes alguns processos de criação; exercita 

técnicas de elaboração de texto e pode despertar 

interesse pelo trabalho de criação. 

  
(Maria Tereza A. Campos, consultora de Educação.) 



  

Em “E de que adianta um curso de redação?”, o 

ponto de interrogação ( ? ) foi utilizado para 

 a)  expressar surpresa. 

 b)  fazer uma pergunta. 

 c)  marcar uma declaração. 

 d)  destacar um trecho do texto. 

 e)  marcar pausa de curta duração. 

  
Questão 76: CONSULPLAN - Ag SP 

(Cascavel)/Pref Cascavel/2014  

Assunto: Pontuação  

Papo sobre o óbvio 
 

Uma coisa que faço com frequência é descobrir o 

óbvio. Isto é, óbvio para os outros, porque, de 

repente, percebo ali algo inexplicável e fascinante. 

Difícil é expressá‐ lo. 

 

Um troço que me deixa surpreso é descobrir que 

uma menininha, de uns poucos anos, fala. Você 

pode retrucar – e daí? Gato mia antes de aprender a 

andar. É verdade, mas miar é uma coisa e falar é 

outra. Não me diga que o nosso falar equivale ao 

miado do gato, pois esse é um argumento que não 

aceito, uma que falar, diferente de miar, implica 

raciocinar, e foi isso que subitamente me 

surpreendeu: a menina fala, pensa... 

  

Vou ver se me explico. Aquela menininha, que 

agora fala e sabe o que quer, faz pouco tempo era 

um bebezinho que só esperneava, bracejava e 

grunhia. E foi assim que, inesperadamente, me 

perguntei: mas de onde vem isso? Sim, porque 

macaco é inteligente, mas não dispõe de uma 

linguagem logicamente construída, com sujeito, 

verbo, objeto... 

  

É certo que não foi aquela menina que inventou 

essa linguagem, mas a verdade é que, tivesse ela 

nascido no Japão ou na Austrália, em Angola ou no 

Chile, falaria do mesmo modo – noutra língua, 

claro –, usaria uma linguagem que implica 

raciocinar, julgar, opinar, afirmar, inventar. 

  

Não sei se estou me fazendo entender, mas o certo é 

que me deixo ficar fascinado e perplexo por esse 

fato, ou seja, que diferente de todos os outros 

animais, eu e você somos capazes de construir um 

mundo de ideias, valores e opiniões. E mais: somos 

capazes de elaborar conceitos que buscam dar 

sentido à existência. 

  

Está claro agora? Talvez sim e talvez não. A 

dificuldade é que estou tentando explicar uma coisa 

que nem eu mesmo entendo. O que acabo de dizer, 

quanto à capacidade das pessoas é certo e é sabido. 

É óbvio mesmo, o que não corresponde ao que me 

parece maravilhoso, que percebi quando ouvi a 

menina falar: nasceu com ela a capacidade de 

pensar? 

 

A gente diz que ensinamos as crianças a falar. Sim, 

mas elas só aprendem porque são animais falantes. 

Duvido que alguém ensine um gato a falar. Conheci 

uma família que tinha um filho caçula, que já com 

dois anos não falava. Por mais que a mãe insistisse 

e o fizesse repetir “minha mãe gosta do Zezinho”. 

Ele ouvia, sorria e não falava nada. A mãe começou 

a se desesperar, temendo que o filho fosse mudo. E 

não é que, certo dia, ele disparou a falar? Sabia o 

nome de tudo, construía as frases perfeitamente, 

deixando a família inteira boquiaberta. 

  

É que, na verdade, a criança aprende a língua do 

país em que ela nasceu. Mas o falar mesmo, que 

implica ser capaz de formular pensamentos e 

comunicar‐ se com os outros, isso nasce com a 

pessoa, é uma qualidade específica do bicho 

humano. 

 

Pensando melhor, digo que é mais que isso: a 

criança fala porque pensa e, por pensar, constrói 

uma compreensão da vida e do mundo. Isso já está 

latente nas primeiras palavras que a criança 

balbucia. 

 

Claro, dirá você, isso é o óbvio – e é, mas é nele 

que reside a nossa espantosa capacidade de inventar 

a vida, de inventar o mundo, já nas paredes das 

cavernas, quando desenharam‐ se as primeiras 

imagens do bisão. 

  
(Ferreira Gullar. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/05/1455377‐ p

apo‐ sobre‐ o‐ obvio.shtml. Adaptado.) 
  

Em relação ao uso do duplo travessão no trecho 

“[...] falaria do mesmo modo – noutra língua, claro 

–, [...]” (4º§), analise as afirmativas. 

 

I. Isola palavras que se quer realçar. 

 

II. Separa frases explicativas. 

 

III. Pode ser substituído por parênteses. 

 

IV. Indica a fala do interlocutor. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas 

 a)  I e II. 



 b)  I e IV. 

 c)  II e III. 

 d)  III e IV. 

 e)  I, II e IV. 

  
Questão 77: CONSULPLAN - GMA 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Pontuação  

Texto 
 

Acordo é melhor opção para briga entre 

vizinhos em condomínios 
 

Falta de pagamento e vagas de garagem são 

motivos para brigas. 

Animais de estimação também causam conflitos 

entre vizinhos. 

 

Brigas entre vizinhos nos prédios de apartamentos 

são cada vez mais comuns. As causas mais comuns 

são a falta de pagamento do condomínio, os 

animais de estimação e as vagas de garagem. 

Nesses casos, chegar a um acordo antes de recorrer 

à Justiça é sempre a melhor opção. 

 

Um morador perdeu a cabeça, quebrou o limpador 

de para‐ brisas, a antena e a maçaneta do carro de 

uma vizinha. Tudo porque ela estacionou na vaga 

dele. Em outro caso, uma moradora foi agredida 

por três mulheres dentro do elevador. Ela teria 

arranhado o carro de uma delas na garagem e as 

moradoras acabaram brigando feio. Muitos prédios 

têm mais carros do que vagas, o que resulta em 

motoristas ficando presos, sem poder sair. Outro 

motivo para brigas. 

 

Os condomínios têm mais carros e mais cachorros 

também. Pesquisa da Associação de Petshops, 

metade das famílias brasileiras tem animais 

domésticos. Os síndicos não podem proibir, mas é 

importante que os animais não incomodem a 

vizinhança. Em alguns prédios, por exemplo, os 

cachorros não podem circular na área de lazer e só 

podem usar o elevador de serviço. 

 

As regras para garantir a boa convivência precisam 

ser aprovadas em assembleia por, pelo menos, dois 

terços dos moradores. A convenção do prédio pode 

definir também multas para punir o condômino 

antissocial, como prevê o Código Civil. 

 

Antes das multas e até mesmo da Justiça, o melhor 

caminho ainda é ter uma boa conversa. 

 

A inadimplência das taxas de condomínio também é 

motivo de dor de cabeça. Quem paga em dia 

reclama. Os moradores de um prédio de Belo 

Horizonte conseguiram acabar com a 

inadimplência, reduzindo os gastos. Eles mandaram 

construir um poço artesiano e uma subestação de 

tratamento de água e não usam mais a água da 

companhia de abastecimento. Além disso, o gás 

passou a ser encanado. O resultado é uma economia 

de R$ 10 mil por mês. 

 
(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal‐ hoje/noticia/2014/08/acordo 
‐ e‐ melhor‐ opcao‐ para‐ briga‐ entre‐ vizinhos‐ em‐ condominios.html. 

Adaptado.) 
  

No trecho “Em alguns prédios, por exemplo, os 

cachorros não podem circular na área de lazer e só 

podem usar o elevador de serviço.” (3º§), as 

vírgulas foram utilizadas para 

 a) marcar o aposto. 

 b) marcar enumerações. 

 c) finalizar frase declarativa. 

 d) isolar expressões explicativas. 

  
Questão 78: CONSULPLAN - Adv 

(TERRACAP)/TERRACAP/2014  

Assunto: Pontuação  

Estudos mostram que as emissões de dióxido de 

carbono cresceram como nunca no último ano 
 

Enviado por Luana Copini em seg, 22/09/2014 – 

10:23 

Por Associated Press, de Seth Borenstein. 

 

Liderados principalmente por China, Estados 

Unidos e Índia, o mundo lançou mais poluentes de 

carbono na atmosfera no ano passado do que em 

toda a história, anunciaram cientistas às vésperas da 

Cúpula do Clima, que acontece em Nova York 

nesta semana. 

 

A atividade humana em todo o mundo foi 

responsável por lançar uma quantidade estimada 

em 39,8 bilhões de toneladas de dióxido de carbono 

no ar no ano passado como resultado da queima de 

carvão, petróleo e gás, 778 milhões de toneladas a 

mais do que ano anterior, o que representa um 

acréscimo de 2,3% em 2013 em relação a 2012. 

  

“Estamos na direção errada”, disse Glen Peters, um 

cientista norueguês que integra o Projeto Global de 

Carbono, um grupo internacional de especialistas 

que calcula as emissões globais de dióxido de 

carbono anualmente. 

  

Os resultados foram publicados neste domingo em 

três artigos nas revistas científicas Nature 



Geoscience e Nature Climate Change. O grupo de 

especialistas calcula que as emissões de dióxido de 

carbono, o principal gás produzido pela atividade 

humana responsável pelo aquecimento da 

atmosfera, estejam crescendo a uma média de 2,5% 

ao ano. 

  

Os cientistas preveem que essas emissões 

continuarão a aumentar e acreditam que o planeta 

em 30 anos ficará 1,1 grau Celsius mais quente do 

que atualmente. Em 2009, líderes mundiais se 

comprometeram a atuar para reverter essa tendência 

de aquecimento da atmosfera e do planeta. 

 

“O tempo está acabando”, disse Pierre 

Friedlingstein, da Universidade de Exeter, na 

Inglaterra, um dos autores do estudo. “Quanto mais 

deixarmos de agir, tão mais provável que 

atingiremos esse marco em 2040 

aproximadamente”, afirmou. 

 

Chris Field, um ecologista da Carnegie Institution 

que chefia o painel da ONU sobre aquecimento 

global, qualificou os estudos como “uma imagem 

dramática e sombria dos passos que precisamos 

tomar para enfrentar o desafio da mudança 

climática”. 

 
(Disponível em: http://www.cidadessustentaveis.org.br. Acesso em: 

setembro de 2014. Adaptado.) 
  

Considerando que as frases são organizadas 

segundo princípios gerais de dependência e 

independência semântica e sintática, assinale a 

justificativa para o emprego das vírgulas no trecho 

“O grupo de especialistas calcula que as emissões 

de dióxido de carbono, o principal gás produzido 

pela atividade humana responsável pelo 

aquecimento da atmosfera, estejam crescendo [...]” 

(4º§). 

 a)  Separar uma aposição. 

 b)  Separar termos coordenados. 

 c)  Separar orações coordenadas. 

 d)  Separar oração adjetiva restritiva. 

 e)  Separar oração adjetiva de valor explicativo. 

  
Questão 79: CONSULPLAN - Adm 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Pontuação  

As verdades da razão 
 

Raciocinar não é algo que aprendemos na solidão, 

mas algo que inventamos ao nos comunicar e nos 

confrontar com os semelhantes: toda razão é 

fundamentalmente conversação. “Conversar” não é 

o mesmo que ouvir sermões ou atender a vozes de 

comando. Só se conversa – sobretudo só se discute 

– entre iguais. Por isso o hábito filosófico de 

raciocinar nasce na Grécia, junto com as 

instituições políticas da democracia. Ninguém pode 

discutir com Assurbanipal ou com Nero, e ninguém 

pode conversar abertamente em uma sociedade em 

que existem castas sociais inamovíveis. [...] Afinal 

de contas, a disposição a filosofar consiste em 

decidir-se a tratar os outros como se também 

fossem filósofos: oferecendo-lhes razões, ouvindo 

as deles e construindo a verdade, sempre em 

dúvida, a partir do encontro entre umas e outras. 

 

[...] Oferecemos nossa opinião aos outros para que 

a debatam e por sua vez a aceitem ou refutem, não 

simplesmente para que saibam “onde estamos e 

quem somos”. E é claro que nem todas as opiniões 

são igualmente válidas: valem mais as que têm 

melhores argumentos a seu favor e as que melhor 

resistem à prova de fogo do debate com as objeções 

que lhe sejam colocadas. 

 

[...] A razão não está situada como um árbitro 

semidivino acima de nós para resolver nossas 

disputas; ela funciona dentro de nós e entre nós. 

Não só temos que ser capazes de exercer a razão 

em nossas argumentações como também – e isso é 

muito importante e, talvez, mais difícil ainda – 

devemos desenvolver a capacidade de ser 

convencidos pelas melhores razões, venham de 

quem vierem. [...] A partir da perspectiva 

racionalista, a verdade buscada é sempre resultado, 

não ponto de partida: e essa busca incluía 

conversação entre iguais, a polêmica, o debate, a 

controvérsia. Não como afirmação da própria 

subjetividade, mas como caminho para alcançar 

uma verdade objetiva através das múltiplas 

subjetividades. 

  
(Fernando Savater. “As verdades da razão”. In: As perguntas da vida. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001.) 
  

Considerando as várias funções da vírgula e sua 

importância, identifique o motivo pelo qual as 

vírgulas foram empregadas em “[...] e essa busca 

incluía conversação entre iguais, a polêmica, o 

debate, a controvérsia.” (3º§). 

 a)  Separar uma enumeração. 

 b)  Separar expressões retificativas. 

 c)  Separar uma aposição explicativa. 

 d)  Separar termos que serão retomados por 

pronome. 

  
Questão 80: CONSULPLAN - Aux Lab 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Pontuação  



Pequenas ações mudam o mundo 
 

Com atos simples, adotados no dia a dia, todos 

podem contribuir para evitar o desperdício, tirando 

proveito  

do meio ambiente de forma sustentável. 

 

Há uma semana, pessoas do mundo inteiro 

apagaram suas luzes voluntariamente na Hora do 

Planeta, um evento que contou com a participação 

de 125 países. Medidas como esta, de economizar 

energia elétrica, além de conscientizar a população 

sobre as questões ambientais, contribuem para a 

preservação do meio ambiente. 

 

Adotar práticas sustentáveis tais como dar 

preferência a produtos ecologicamente corretos, 

reciclar, evitar desperdícios, não jogar lixo nas ruas 

e plantar mais árvores são outras medidas sugeridas 

pelo professor de Direito Ambiental, membro da 

comissão de Meio Ambiente da OAB, o advogado e 

biólogo Victo Sarmento. 

 

Mais do que diminuir a conta no final do mês, 

economizar energia elétrica reduz o consumo de 

água nas usinas hidrelétricas. “Demorar menos no 

banho, desligar o chuveiro na hora que estiver se 

ensaboando, verificar se as torneiras estão bem 

fechadas e não lavar calçadas também são 

procedimentos importantes”, lembrou. 

 

[...] 

 

Outra medida bastante simples é economizar e 

reciclar papel. Algumas empresas imprimem 

documentos que serão utilizados de forma 

temporária. Recomenda-se que todos utilizem os 

dois lados do papel, fazendo borrões desses 

documentos. 

 

Com os alimentos não é diferente. É possível 

reduzir a produção de lixo. “A comida que se 

transformaria em lixo pode ser direcionada para 

outras pessoas”, disse. “Cascas de frutas podem 

funcionar como adubo para jardins, pomares e 

plantas ornamentais”. 

  
(Isabela Santos. Disponível em: http://www.nominuto.com. Adaptado.) 
  

“Demorar menos no banho, desligar o chuveiro na 

hora que estiver se ensaboando, verificar se as 

torneiras estão bem fechadas e não lavar calçadas 

também são procedimentos importantes.”, lembrou. 

 

As aspas foram utilizadas no trecho anterior com a 

função de 

 a)  indicar uma citação. 

 b)  separar uma explicação. 

 c)  indicar o uso da linguagem informal. 

 d)  separar uma enumeração de ações. 

  
Questão 81: CONSULPLAN - AJ 

TSE/TSE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2012  

Assunto: Pontuação  

Texto para a questão. 
 

A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu 

explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do 

mal como potência do desejo e da ação humanas. 

  

Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo. 

Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 

conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da 

governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito tempo 

transformou‐ se na sempre saqueável terra de 

ninguém. 

  

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a 

impossibilidade do seu combate por meios comuns, 

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio 

mundo estaria na prisão. A mesma polícia que 

combate o narcotráfico nas favelas das grandes 

cidades poderia ocupar o Congresso e outros 

espaços do governo onde a corrupção é a regra. 

 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do 

costume, é a da “moral”, aquela mesma do 

malandro que age “na moral”, que é “cheio de 

moral”. Ela é muito mais forte do que a delicada 

reflexão ética que envolveria a autonomia de cada 

sujeito agente. E que só surgiria pela educação 

política que buscasse um pensamento reflexivo. 

 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de 

forças do qual uma das mais importantes é a “força 

do sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, 

“como é possível que um policial pobre se negue a 

aceitar dinheiro para agir ilegalmente?” 

  

O simples fato de que essa pergunta seja colocada 

implica o pressuposto de que uma verdade ética tal 

como a honestidade foi transvalorada. Isso significa 

que foi também desvalorizada. 

 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas 

exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na 

contramão do dever, é porque no sistema da 

corrupção o valor da honestidade, que garantiria ao 

sujeito a sua autonomia, foi substituído pela 



vantagem do dinheiro. 

  

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei 

como que age contra a moral caracterizada pelo 

“fazer como a grande maioria”, levando em conta 

que no âmbito da corrupção se entende que o que a 

maioria quer é “dinheiro”. 

 

Verdade é que a ação em nome de um universal por 

si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela 

que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da 

vantagem que define a regra, o sujeito honesto se 

transfigura imediatamente em otário. 

 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐ se 

a ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório 

luxo de pobre, já que a questão da honestidade não 

se coloca para os ricos, para quem tal valor parece 

de antemão assegurado. 

  

Daí que jamais se louve nos noticiários a 

honestidade de alguém que não se enquadra no 

estereótipo do “pobre”. Honesto é sempre o pobre 

elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio 

desse gesto o pobre é colocado à prova pelo 

sistema. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, ou 

seja, teria todo o motivo para sê‐ lo. Mas teria 

também todo o perdão? 

 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de 

agir na direção de uma vantagem pessoal como que 

estaria perdoado por antecipação ao agir 

imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de 

Brecht seria sua jurisprudência mais básica: “O que 

é roubar um banco comparado a fundar um?” 

 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre 

dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e 

pobres. No vão que as separa vem à tona a 

incompreensibilidade diante do mistério da 

honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto 

de irrespondível problema metafísico. 

  

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como 

alguém se torna o que é quando a subjetividade, a 

individualidade e a biografia já não valem nada e 

sentimos apenas o miasma que exala da vala 

comum das celebridades da qual o cidadão pode se 

salvar apenas alcançando o posto de um herói 

exótico, máscara do otário da vez? 

 
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 
  

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, 

mas exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer 

na contramão do dever, é porque no sistema da 

corrupção o valor da honestidade, que garantiria 

ao sujeito a sua autonomia, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. Assinale a alternativa que 

apresente pontuação para o trecho anterior 

igualmente correta. 

 a)  Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar – 

mas exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer 

na contramão do dever, é porque – no sistema da 

corrupção –, o valor da honestidade, que garantiria 

ao sujeito a sua autonomia, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

 b)  Se a conduta de praxe seria não, apenas, aceitar, 

mas exigir dinheiro, em troca de uma ação qualquer 

na contramão do dever, é porque no sistema da 

corrupção, o valor da honestidade, que garantiria – 

ao sujeito – a sua autonomia, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

 c)  Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, 

mas exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer 

na contramão do dever, é porque, no sistema da 

corrupção, o valor da honestidade – que garantiria 

ao sujeito a sua autonomia –, foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

 d)  Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar – 

mas exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer 

na contramão do dever –, é porque, no sistema da 

corrupção, o valor da honestidade – que garantiria 

ao sujeito a sua autonomia – foi substituído pela 

vantagem do dinheiro. 

  

  
Questão 82: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Pontuação  

Texto para responder à questão. 

  

Papel aceita tudo 
  

Papel aceita tudo e “papel”, nessa expressão 

surrada dos velhos jornalistas, ocupa aqui a vaga de 

qualquer espaço útil a mensagens (a tela do 

computador, o dial do rádio, o sinal da TV, a 

conversa no bar etc.). 

  

Papel não tem superego, não faz autocrítica, não 

corrige o que colocamos nele (com o andar da 

tecnologia da correção automática, alguns dirão, 

“ainda não”). Da capa de revista que só faz 

panfletagem direitosa ao programa de auditório 

ruim, muita coisa é vomitada sem revisão ou 

segunda opinião. 

  

A tecnologia da comunicação nos abriu horizontes. 

Mas, de tanto ser usada para manter os privilégios 

de sempre, a informação parece antes confirmar a 



preconcepção irrefletida, em vez de ampliar a visão 

das coisas. Mais do que um gesto de precisão, a 

revisão (de nossos textos, nossas ideias e certezas) é 

por isso um ato de carinho para com os outros. É o 

manifesto verbal de nosso cuidado, do zelo pela 

convivência, pela criação de um ambiente em 

comum em que as pessoas possam instigar outras a 

serem mais criativas e felizes. Não é exagero: o 

mundo insiste a toda hora no cada um por si, somos 

mal pagos e trabalhamos demais, é preciso atenção 

para sentir se o que apresentamos de volta não é só 

uma nova contribuição de piora, a confirmação de 

preconceitos, um reforço aos privilégios de poucos. 

  

Na Roma antiga, governantes nomeavam delatores 

(do latim delatio, reportar, contar) para andar pelas 

ruas, ouvido atento ao que as pessoas diziam deles, 

e rebater a onda, lançando rumores que lhes fossem 

benéficos. Nero fez isso quando acusado do 

incêndio de Roma (64 a.C.). Impopular, foi acusado 

pelo episódio. Como só desmentir seria ineficaz, 

mandou espalhar que os culpados eram cristãos – a 

Geni da época, em quem todos jogavam pedras. 

  

Nero inaugurou o oportunismo do veículo, até hoje 

em uso. A vida brasileira tem mostrado que é 

preciso aprender a detectar os sinais desse tipo de 

oportunismo. Afinal, qualquer que seja a forma que 

usam para falar com a gente, ela aceitará tudo. 

  
(Luiz Costa Pereira Júnior. Língua Portuguesa. São Paulo: Segmento, 

julho/2013.) 
  

No 1º parágrafo, a palavra “papel” aparece entre 

aspas para demonstrar que 

 a) houve repetição do termo no mesmo período 

sem comprometer a coesão. 

 b) está sendo usada em um sentido geral, 

referindo‐ se a um suporte do texto. 

 c) há um neologismo criado pelo autor ao atribuir a 

papel um sentido não usual. 

 d) há um sentido irônico no uso do termo, 

mostrando a baixa utilização do papel. 

  
Questão 83: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM 

TO/2013  

Assunto: Pontuação  

Texto III. 

 

Fotos roubadas: a vítima abre as portas para o 

ladrão  
  

Não é difícil para um hacker, com o conhecimento 

técnico certo, invadir um computador pessoal e 

colher dali fotos e informações que possa usar para 

denegrir a imagem da vítima na Internet ou 

chantageá-la. Mas para alcançar seu objetivo, o 

criminoso depende da ajuda do usuário: o clique em 

um link desconhecido, enviado na maioria das 

vezes por e-mail. “O criminoso encontra uma forma 

de entrar, mas precisa de um ambiente favorável. E 

isso acontece quando você clica em um link que 

não é seguro ou mantém uma senha fraca para 

acesso ao e-mail, por exemplo”, explica, ao site de 

VEJA, o especialista em crimes virtuais, 

Wanderson Castilho. 

 

Assim, o cracker ganha passagem liberada para as 

informações fornecidas pelo usuário, que se torna o 

“causador de sua falta de privacidade”, define 

Castilho. “De repente, ele nem chegou a entrar no 

computador, mas teve o caminho facilitado pelo e-

mail, por onde foram enviadas senhas e outros 

dados sigilosos”, exemplifica o especialista, que é 

autor do livro Manual do Detetive Virtual. “É muito 

pequena a probabilidade de um hacker invadir seu 

sistema aleatoriamente. É bem maior a chance de 

você contribuir para isso, instalando um programa 

malicioso, que autoriza a entrada do criminoso, 

deixando sua máquina aberta em algum lugar 

público.” 

 
(Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia 

/vida-digital/fotosroubadas- a-vitima-abre-as-portas-para-o-ladrao) 
  

O uso das aspas no texto indica 

 a) citação textual. 

 b) expressão em evidência. 

 c) interrupção do pensamento. 

 d) movimento ou continuação de um fato. 

  
Questão 84: CONSULPLAN - TJ TRE MG/TRE 

MG/Apoio Especializado/Programação de 

Sistemas/2015  

Assunto: Pontuação  

Leia o texto para responder à questão. 

  

Eles são uma gracinha, alegram a casa e, para muita 

gente, são companhia indispensável. Mas há 

também quem não tem paciência, parte para a 

agressão e até enfrenta a lei por causa disso – quem 

não lembra do caso da enfermeira que agrediu até a 

morte um pequeno cão de raça yorkshire? A 

diferença é que, se antigamente as pessoas ficavam 

indiferentes, hoje elas exercem sua cidadania e 

denunciam. 

  

Mas ao contrário do que muita gente pensa, não 

existem direitos específicos para os animais de 

estimação. Como parte do meio ambiente eles têm 

proteção garantida contra práticas que os submetem 

à crueldade. Entretanto esses direitos nem sempre 



são respeitados e, ainda, cabe a sua 

regulamentação. E no direito brasileiro um animal é 

considerado uma coisa, difícil de entender pois 

“coisa” dá uma ideia de algo inanimado, mas talvez 

seja pelo fato de um animal não possuir 

personalidade jurídica, não respondendo assim 

pelos seus atos. Então, juridicamente falando, para 

que o animal tenha o seu direito exercido, é 

necessário que alguém responda por ele, por isso 

cabe ao dono o dever de guarda ou controle. Em 

outras palavras se queremos que os animais de 

estimação sejam respeitados, nós é que devemos 

fazer nossa parte. 

  
(Dinheiro & Direitos. Nº 48. Fev. 2014. p. 8‐ 9 . Adaptado.) 
  

Em relação à pontuação, assinale o trecho do texto 

que está de acordo com as normas gramaticais da 

língua portuguesa. 

 a) “Entretanto esses direitos nem sempre são 

respeitados e, ainda, cabe a sua regulamentação.” 

(2º§) 

 b) “Então, juridicamente falando, para que o 

animal tenha o seu direito exercido, é necessário 

que alguém responda por ele, por isso cabe ao 

dono o dever de guarda ou controle.” (2º§) 

 c) “Mas ao contrário do que muita gente pensa, 

não existem direitos específicos para os animais de 

estimação. Como parte do meio ambiente eles têm 

proteção garantida contra práticas que os 

submetem à crueldade.” (2º§) 

 d) “E no direito brasileiro um animal é 

considerado uma coisa, difícil de entender, pois, 

‘coisa’ dá uma ideia de algo inanimado, mas talvez 

seja pelo fato de um animal não possuir 

personalidade jurídica, não respondendo assim 

pelos seus atos.” (2º§) 

  
Questão 85: CONSULPLAN - Adv 

(Sertaneja)/Pref Sertaneja/2010  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

TEXTO: 

  

A educação possível 
 

A educação benevolente e frouxa que hoje 

predomina nas casas e escolas é mais nociva do 

que uma sala de aula com teto e chão furados e 

livros aos frangalhos. 

 

Educação é algo bem mais amplo do que escola. 

Começa em casa, onde precisam ser dadas as 

primeiras informações sobre o mundo (com criança 

também se conversa!), noções de postura e 

compostura, respeito, limites. Continua na vida 

pública, nem sempre um espetáculo muito 

edificante, na qual vemos políticos concedendo-se 

um bom aumento em cima dos seus já polpudos 

ganhos, enquanto professores recebem salários 

escrachadamente humilhantes, e artistas fazendo 

propaganda de bebida num momento em que 

médicos, pais e responsáveis lutam com a 

dependência química de milhares de jovens. Quem 

é público, mesmo que não queira, é modelo: 

artistas, líderes, autoridades. Não precisa ser 

hipócrita nem bancar o santarrão, mas precisa ter 

consciência de que seus atos repercutem, e muito. 

 

Mas vamos à educação nas escolas: o que é educar? 

Como deveria ser uma boa escola? Como se forma 

e se mantém um professor eficiente, como se 

preparam crianças e adolescentes para este mundo 

competitivo onde todos têm direito de construir sua 

vida e desenvolver sua personalidade? 

 

É bem mais simples do que todas as teorias 

confusas e projetos inúteis que se nos apresentam. 

Não sou contra colocarem um computador em cada 

sala de aula neste reino das utopias, desde que, 

muito mais e acima disso, saibamos ensinar aos 

alunos o mais elementar, que independe de 

computadores: nasce dos professores, seus 

métodos, sua autoridade, seu entusiasmo e seus 

objetivos claros. A educação benevolente e frouxa 

que hoje predomina nas casas e escolas prejudica 

mais do que uma sala de aula com teto e chão 

furados e livros aos frangalhos. Estudar não é 

brincar, é trabalho. Para brincar temos o pátio e o 

bar da escola, a casa. 

 

Sair do primeiro grau tendo alguma consciência de 

si, dos outros, da comunidade onde se vive, 

conseguindo contar, ler, escrever e falar bem (não 

dá para esquecer isso, gente!) e com naturalidade, 

para se informar e expor seu pensamento, é um 

objetivo fantástico. As outras matérias, incluindo as 

artísticas, só terão valor se o aluno souber 

raciocinar, avaliar, escolher e se comunicar dentro 

dos limites de sua idade. 

 

No segundo grau, que encaminha para a 

universidade ou para algum curso técnico superior, 

o leque de conhecimentos deve aumentar. Mas não 

adianta saber história ou geografia americana, 

africana ou chinesa sem conhecer bem a nossa, nem 

falar vários idiomas se nem sequer dominamos o 

nosso. Quer dizer, não conseguimos nem nos 

colocar como indivíduos em nosso grupo nem saber 

o que acontece, nem argumentar, aceitar ou recusar 

em nosso próprio benefício, realizando todas as 



coisas que constituem o termo tão em voga e tão 

mal aplicado: “cidadania”. 

 

O chamado terceiro grau, a universidade, incluindo 

conhecimentos especializados, tem seu fundamento 

eficaz nos dois primeiros. Ou tudo acabará no que 

vemos: universitários que não sabem ler e 

compreender um texto simples, muito menos 

escrever de forma coerente. Universitários, 

portanto, incapazes de ter um pensamento 

independente e de aprender qualquer matéria, sem 

sequer saber se conduzir. Profissionais competindo 

por trabalho, inseguros e atordoados, logo, 

frustrados. 

 

Sou de uma família de professores universitários. 

Fui por dez anos titular de linguística em uma 

faculdade particular. Meu desgosto pela profissão – 

que depois abandonei, embora gostasse do contato 

com os alunos – deveu-se em parte à minha 

dificuldade de me enquadrar (ah, as chatíssimas e 

inócuas reuniões de departamento, o caderno de 

chamada, o currículo, as notas...) e em parte ao 

desalento. Já nos anos 70 recebíamos na 

universidade jovens que mal conseguiam articular 

frases coerentes, muito menos escrevê-las. Jovens 

que não sabiam raciocinar nem argumentar, 

portanto incapazes de assimilar e discutir teorias. 

Não tinham cultura nem base alguma, e ainda assim 

faziam a faculdade, alguns com sacrifício, 

deixando-me culpada quando os tinha de reprovar. 

 

Em tudo isso, estamos melancolicamente atrasados. 

Dizem que nossa economia floresce, mas a cultura, 

senhores, que inclui a educação (ou vice-versa, 

como queiram...), anda mirrada e murcha. Mais 

uma vez, corrigir isso pode ser muito simples. 

Basta vontade real. Infelizmente, isso depende dos 

políticos, depende dos governos. Depende de cada 

um de nós, que os escolhemos e sustentamos. 

  
(Lya Luft. Veja. 23 de maio de 2007. Adaptado) 
  

“Universitários, portanto, incapazes de ter um 

pensamento independente e de aprender qualquer 

matéria, sem sequer saber se conduzir. 

Profissionais competindo por trabalho, inseguros e 

atordoados, logo, frustrados.” (6º§) 

 

De acordo com os termos destacados anteriormente, 

assinale a alternativa correta: 

 a) Somente o primeiro tem valor explicativo. 

 b) Os dois têm valor conclusivo. 

 c) Os dois possuem valor explicativo. 

 d) Somente o segundo tem valor conclusivo. 

 e) Somente o segundo tem valor explicativo. 

  
Questão 86: CONSULPLAN - Ad Adm 

(Sertaneja)/Pref Sertaneja/2010  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

TEXTO: 

  

Um namorado a essa altura? 
 

Quem é que tem namorado, namorada? Garotada. 

Antes de casar, de constituir família e cumprir com 

toda a formalidade, namora-se, e o verbo é de uma 

delícia de matar de inveja. Namorar, experimentar, 

entrar em alfa, curtir, viajar, brigar, voltar, se vestir 

para ele, se exibir para ela, telefonar, enviar 

torpedos, dar presentinhos, apresentar mãe, pai, 

amigos, ocultar ex-ficantes, declarar-se, agarrar-se 

no cinema, não ter grana para morar junto, ausência 

dolorosa, ver-se de vez em quando, um dia tem 

faculdade, no outro se trabalha até mais tarde, 

quando então? Amanhã à noite, marca-se, aguarda-

se. Namorados. Que fase. 

 

Depois vêm o casamento, os filhos, as bodas e 

aquela coisa toda. Dia dos Namorados vira pretexto 

para mais um jantar num restaurante chique, onde 

se pagará uma nota pelo vinho. Depois dos 3.782 

“te amo” já trocados, mais um, menos um, o 

coração já não se exalta. Deita-se na mesma cama, 

o colchão já afundado, transa-se no automático, 

renovam-se os votos e segue o baile, amanhã 

estaremos de novo juntos, e depois de amanhã, e 

depois de depois, até os cem anos. Casados. Bem 

casados. 

 

Mas namorado, não. Namorar tem frescor, é amor 

estreado, o choro trancado no quarto, o presente 

comprado com os trocados, os porta retratos, os 

malfadados bichinhos de pelúcia, as camisinhas e 

todos os cuidados, os “pra sempre” diariamente 

renovados, namorados. Cada qual no seu quadrado. 

 

Pois outro dia vi uma mulher de 56 anos dar um 

depoimento engraçado. Disse ela: 

 

– Já fui casada, hoje tenho filhos adultos, um 

netinho, e um namorado, e me sinto quase 

retardada. Difícil nessa idade dizer que o que se 

tem não é um marido, nem mesmo um amante. Que 

outro nome posso dar a esse homem que vejo três 

vezes por semana, que me deixa bilhetinhos 

apaixonados e me liga para dar boa noite quando 

não está ao meu lado? 

  

Minha senhora, é um namorado. Por mais fora de 



esquadro. 

 

O que poderia ser constrangedor agora é um fato. 

Namora-se antes do casamento e depois. Com a 

vantagem de os namoros da meia-idade 

dispensarem ultimatos. 

  
(Martha Medeiros/Fragmento/Revista O Globo) 
  

“Mas namorado, não.” A palavra destacada 

anteriormente exprime ideia de: 

 a) Adição, soma. 

 b) Oposição, adversidade. 

 c) Justificação, confirmação. 

 d) Condição. 

 e) Finalidade. 

  
Questão 87: CONSULPLAN - Tec (Sertaneja)/Pref 

Sertaneja/Econômico - Financeiro/2010  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

TEXTO: 

  

A vuvuzela é o som do universo 
 

Na abertura da Copa do Mundo, fiquei comovido 

quando vi a seleção da África do Sul cantando e 

dançando na saída do vestiário, antes do jogo contra 

o México. Foi a primeira impressão, e vou guardar. 

 

Os jogadores se preparavam para entrar em campo, 

e eu imaginava a torcida inteira cantando. 

Imaginava todos dançando. Que adversário não se 

abalaria? 

 

Mas dentro do estádio globalizado, um som 

monótono surge, abafando todos os demais. A 

vuvuzela. 

 

Nenhum canto se ouviu, nenhuma voz se levantou. 

Nem Mandela, por uma fatalidade, apareceu. E a 

África me pareceu menos alegre. 

 

Talvez eu não tenha entendido o sentido. Não tenha 

captado a mensagem subliminar por trás do 

zumbido incessante. O ato revolucionário. Confesso 

que não vi. 

 

Poderia imaginar uma conspiração de ultradireita. 

Uma sórdida distribuição de milhões de vuvuzelas. 

Um plano diabólico contra a Mãe África. Uma 

conspiração monoteísta. Mas não imaginei. 

 

Talvez uma nova forma de comunicação, uma 

língua universal. Coliseu futurista de “Guerra nas 

Estrelas”. Insetos mutantes. Nada. 

 

A Copa esquentou e, aos poucos, vou me 

acostumando. Só tenho ouvidos para o sopro das 

cornetas. Meu corpo acorda trêmulo, e só relaxo 

quando tomo um gole de café com vuvuzelas 

matinais. Meu coração anestesiado já joga do lado 

dos vencedores. 

 

Atordoado e confuso me rendi. O som da vuvuzela 

é o som do Universo. Um mantra cósmico 

embalando o mundo da bola. Da bola Jabulani. 

Milagre tecnológico e triunfo da ciência sobre os 

goleiros. 

 

A zebra nunca correu tão solta, e a América do Sul 

parece um rolo compressor. As holandesas 

continuam lindas, e os árbitros errando. 

 

O mundo inteiro pode ver, rever, discutir. 

 

A Fifa tem uma parafernália digital à disposição de 

todos. Nada escapa aos olhos do Big Brother. Mas 

ao árbitro nada. Precisamos de alguém para levar a 

culpa, e a culpa é do juiz, do goleiro ou do Dunga. 

 

Mas a culpa pode ser minha, caso não vista a 

mesma camisa em todos os jogos. E, refém da 

minha razão esotérica, paro de escrever e vou 

procurá-la, no meio de outros panos desprovidos de 

valor sobrenatural. 

 

Não sei se o Brasil venceu a Holanda. Não posso 

prever o futuro, nem me atrevo a dar palpite. Os 

deuses do futebol são imprevisíveis, e a verdade 

virá no apito final. 

 

No dia 11 de julho, um país vai levantar a taça e a 

história vai falar dos vencedores, dos artilheiros das 

grandes jogadas. 

 

Heróis serão recebidos por uma massa. Festa por 

todos os cantos de algum país campeão do mundo. 

  

E a vida segue. 

 

Mas na memória também fica a nobreza africana 

codificada pelo canto dos Bafana Bafana. 

 
(Rodrigo Maranhão/Revista O Globo, 24/07/2010) 
  

“Mas a culpa pode ser minha, caso não vista a 

mesma camisa em todos os jogos.” A palavra 

destacada anteriormente denota ideia de: 

 a) Condição. 

 b) Tempo. 

 c) Alternância, escolha. 



 d) Soma, adição. 

 e) Conclusão. 

  
Questão 88: CONSULPLAN - AJ (TRE SC)/TRE 

SC/Apoio Especializado/Engenharia/2008  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

TEXTO: 

  

O homem – gravador 
 

Dizer que ele era louco por música é pouco. Lionel 

Mapleson era filho do secretário musical da rainha 

Vitória, sobrinho de um dos maiores empresários 

ingleses de óperas e já havia estudado canto e 

violino. Mas só sossegou quando conseguiu, aos 25 

anos, virar bibliotecário do Metropolitan Opera de 

Nova York, desde aquela época a maior casa 

americana de espetáculos de música erudita. 

 

Nascido na Inglaterra e radicado dos EUA, 

Mapleson era amigo pessoal de Thomas Edison, de 

quem adquiriu um fonógrafo. Naquele ano de 1900, 

esse aparelho enorme, com cilindros de cera em vez 

de discos e um cornetão do tamanho de uma 

pessoa, era o que havia de mais moderno em termos 

de gravação e reprodução de som. 

 

Fascinado com seu novo brinquedinho, Mapleson 

teve uma idéia genial: gravar as apresentações de 

ópera do Metropolitan para colecioná-las e ouvi-las 

quando quisesse. Até então, ninguém tinha tido a 

sacada de gravar shows ao vivo. Mesmo porque, 

como já foi possível perceber, aquele 

gravadorzinho do começo do século 20 estava 

longe de ser um aparelho de bolso. Só mesmo com 

muita influência para convencer os administradores 

da casa a colocar o trambolho dentro do ponto – um 

buraco na beira do palco de onde auxiliares 

sopravam o texto da ária para os cantores. Mas, 

como prejudicava a visão, o fonógrafo foi gongado 

pela platéia. O jeito foi levá-lo para a coxia, o que 

justifica a péssima qualidade das gravações: “É 

como ouvir concerto num camarim cheio de gente 

através de uma porta que fica abrindo e fechando”, 

definiu um amigo. 

 

Por 4 anos, Mapleson gravou centenas de cilindros 

de dois minutos, entre eles os únicos registros de 

óperas cantadas por Jean de Reszke, o maior tenor 

do mundo até aparecer Caruso. Também são dele as 

primeiras gravações de hits eruditos como a ária 

Ritorna Vincitor da ópera Aída, de Verdi, e o Coro 

dos Soldados, do Fausto de Gounod. Mas a festa 

acabou quando grandes gravadoras, pegando carona 

na idéia de Mapleson, fecharam contratos para 

registrar os recitais. Delicadamente, o Metropolitan 

pediu que ele levasse seu brinquedinho de volta 

para casa. E Mapleson voltou ao anonimato. Até 

tentou negociar com gravadoras londrinas para ter 

seus cilindros transformados em discos. Mas isso só 

aconteceu no final de sua vida, quando as gravações 

foram redescobertas por colecionadores e acabaram 

reeditadas em elepês. 

 

Mapleson morreu aos 72 anos, ainda como 

bibliotecário do teatro, sem imaginar que os frutos 

da sua inocente idéia traria muita alegria aos fãs de 

música erudita e inspiraria a maior dor de cabeça da 

indústria fonográfica: a pirataria. 

 
(Texto Ayrton Mugnaini Jr.Revista “ Superinteressante”. Julho/2008 p. 54.) 
  

Assinale a alternativa em que NÃO há relação entre 

o pronome destacado e a palavra ou expressão 

enunciada entre parênteses: 

 a) “Dizer que ele era louco por música...” 1º§ 

(Lionel Mapleson) 

 b) “O jeito foi levá-lo para a coxia...” 3º§ 

(fonógrafo) 

 c) “mas isso só aconteceu no final...” 4º (cilindros 

transformados em discos) 

 d) “... para colecioná-las...” 3º§ (apresentações de 

óperas) 

 e) “... também são dele as primeiras gravações...” 

4º§ (Caruso) 

  
Questão 89: CONSULPLAN - Cod Cen 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

TEXTO I: 

 

43% dos domicílios do Brasil são inadequados 

para 

moradia, diz IBGE 
 

Taxa representa 24,7 milhões dos 57,5 milhões de 

lares no país em 2008. Em 1992, porém, 63,2% das 

casas não eram consideradas adequadas. 

 

  

(Quase 25 milhões de lares eram considerados 

inadequados para moradia em 2008 pelo IBGE. 

Foto: Reprodução/TV Globo) 
 

Dos 57,5 milhões de domicílios do Brasil em 2008, 

43% eram considerados inadequados para moradia, 

um total de 24,7 milhões de lares, aponta o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na 

publicação Indicadores de Desenvolvimento 



Sustentável de 2010, divulgada nesta quarta-feira. 

Segundo a pesquisa, isso significa que, naquele 

ano, 32,8 milhões de residências estavam em 

condições adequadas (57%). 

 
(http://g1.globo.com/brasil – 01/09/2010) 
  

O termo “naquele” faz uma referência quanto à 

ideia de tempo, indicando um passado. De acordo 

com as relações textuais, a expressão “naquele ano” 

refere-se a: 

 a) 1992 

 b) 2007 

 c) 2008 

 d) 2009 

 e) 2010 

  
Questão 90: CONSULPLAN - Adv 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Proteção, sim; violação de privacidade, não. Esse é 

o desejo dos consumidores brasileiros que navegam 

na Internet. E esse é o mote – mais que o mote, o 

alerta – que orienta a campanha lançada pelo 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

na última terça-feira, contra o Projeto de Lei 84/99, 

que trata de crimes cibernéticos. 

 

A campanha “Consumidores contra o PL Azeredo” 

pretende chamar a atenção da sociedade para a 

ameaça que o PL 84 representa ao direito à 

privacidade e liberdade na rede, aos direitos dos 

consumidores no acesso aos produtos e serviços e 

no direito fundamental de acesso à cultura, à 

informação e à comunicação. 

 

No Congresso desde 1999, o PL 84/99 segue na 

Câmara dos Deputados nos termos do texto 

substitutivo proposto pelo deputado Eduardo 

Azeredo (PSDB-MG). O PL Azeredo tramita em 

caráter de urgência na Casa e está prestes a ser 

votado no início de agosto, quando termina o 

recesso parlamentar. Se aprovado, desviando-se de 

sua pretensa função de combater os crimes na 

Internet, o projeto vai instaurar um cenário de 

vigilância e monitoramento na rede, restringindo 

sensivelmente os direitos e liberdades e 

criminalizando condutas que são cotidianas dos 

cidadãos no mundo virtual. 

 

Para os consumidores, a aprovação do projeto traz 

consequências drásticas, especialmente se 

considerarmos que a Internet é inteiramente 

permeada por relações de consumo. Desde a 

conexão até o acesso a conteúdos em sites, produtos 

e serviços via comércio eletrônico, passando pela 

utilização de e-mails, plataformas colaborativas e 

redes sociais, em menor ou maior grau, tudo é 

relação de consumo e deve ser entendido na lógica 

da defesa dos direitos consagrados pelo Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). 

 

Há 20 anos, esse mesmo CDC tenta fazer valer um 

de seus princípios básicos: a boa-fé. Pressupõe-se 

que todos são legítimos titulares de direitos e 

praticam seus atos cotidianos com base na 

legalidade, na confiança e no respeito. Por óbvio, 

essa premissa é válida também para a Internet. O 

que o PL Azeredo faz, no entanto, é inverter essa 

lógica. No lugar da presunção da boa-fé, instaura-se 

a constante suspeita. No lugar do respeito à 

privacidade dos dados e informações dos usuários, 

o projeto determina a sua vigilância constante, 

como se a qualquer momento fossem praticar um 

crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. 

Para o PL Azeredo, como norma penal que é, na 

Internet todos passam a ser suspeitos até que se 

prove o contrário. 

 
(Guilherme Varella, Carta Capital. 28/07/11) 
  

Na frase “Proteção, sim; violação de privacidade, 

não”, há uma indicação de 

 a) ideia de concessão. 

 b) motivo e finalidade. 

 c) oposição de ideias. 

 d) causa e consequência. 

 e) ideias que se completam. 

  
Questão 91: CONSULPLAN - Adv 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Proteção, sim; violação de privacidade, não. Esse é 

o desejo dos consumidores brasileiros que navegam 

na Internet. E esse é o mote – mais que o mote, o 

alerta – que orienta a campanha lançada pelo 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

na última terça-feira, contra o Projeto de Lei 84/99, 

que trata de crimes cibernéticos. 

 

A campanha “Consumidores contra o PL Azeredo” 

pretende chamar a atenção da sociedade para a 

ameaça que o PL 84 representa ao direito à 

privacidade e liberdade na rede, aos direitos dos 

consumidores no acesso aos produtos e serviços e 

no direito fundamental de acesso à cultura, à 



informação e à comunicação. 

 

No Congresso desde 1999, o PL 84/99 segue na 

Câmara dos Deputados nos termos do texto 

substitutivo proposto pelo deputado Eduardo 

Azeredo (PSDB-MG). O PL Azeredo tramita em 

caráter de urgência na Casa e está prestes a ser 

votado no início de agosto, quando termina o 

recesso parlamentar. Se aprovado, desviando-se de 

sua pretensa função de combater os crimes na 

Internet, o projeto vai instaurar um cenário de 

vigilância e monitoramento na rede, restringindo 

sensivelmente os direitos e liberdades e 

criminalizando condutas que são cotidianas dos 

cidadãos no mundo virtual. 

 

Para os consumidores, a aprovação do projeto traz 

consequências drásticas, especialmente se 

considerarmos que a Internet é inteiramente 

permeada por relações de consumo. Desde a 

conexão até o acesso a conteúdos em sites, produtos 

e serviços via comércio eletrônico, passando pela 

utilização de e-mails, plataformas colaborativas e 

redes sociais, em menor ou maior grau, tudo é 

relação de consumo e deve ser entendido na lógica 

da defesa dos direitos consagrados pelo Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). 

 

Há 20 anos, esse mesmo CDC tenta fazer valer um 

de seus princípios básicos: a boa-fé. Pressupõe-se 

que todos são legítimos titulares de direitos e 

praticam seus atos cotidianos com base na 

legalidade, na confiança e no respeito. Por óbvio, 

essa premissa é válida também para a Internet. O 

que o PL Azeredo faz, no entanto, é inverter essa 

lógica. No lugar da presunção da boa-fé, instaura-se 

a constante suspeita. No lugar do respeito à 

privacidade dos dados e informações dos usuários, 

o projeto determina a sua vigilância constante, 

como se a qualquer momento fossem praticar um 

crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. 

Para o PL Azeredo, como norma penal que é, na 

Internet todos passam a ser suspeitos até que se 

prove o contrário. 

 
(Guilherme Varella, Carta Capital. 28/07/11) 
  

Assinale o elemento de coesão textual destacado 

que tem o seu referente corretamente identificado. 

 a) “Esse é o desejo dos consumidores...” – 

Proteção, sim; violação de privacidade, não 

 b) “E esse é o mote...” – Internet 

 c) “Por óbvio, essa premissa é válida...” – defesa 

dos direitos 

 d) “... e praticam seus atos cotidianos...” – direitos 

 e) “... é inverter essa lógica.” – validade da Internet 

  
Questão 92: CONSULPLAN - Adv 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Proteção, sim; violação de privacidade, não. Esse é 

o desejo dos consumidores brasileiros que navegam 

na Internet. E esse é o mote – mais que o mote, o 

alerta – que orienta a campanha lançada pelo 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

na última terça-feira, contra o Projeto de Lei 84/99, 

que trata de crimes cibernéticos. 

 

A campanha “Consumidores contra o PL Azeredo” 

pretende chamar a atenção da sociedade para a 

ameaça que o PL 84 representa ao direito à 

privacidade e liberdade na rede, aos direitos dos 

consumidores no acesso aos produtos e serviços e 

no direito fundamental de acesso à cultura, à 

informação e à comunicação. 

 

No Congresso desde 1999, o PL 84/99 segue na 

Câmara dos Deputados nos termos do texto 

substitutivo proposto pelo deputado Eduardo 

Azeredo (PSDB-MG). O PL Azeredo tramita em 

caráter de urgência na Casa e está prestes a ser 

votado no início de agosto, quando termina o 

recesso parlamentar. Se aprovado, desviando-se de 

sua pretensa função de combater os crimes na 

Internet, o projeto vai instaurar um cenário de 

vigilância e monitoramento na rede, restringindo 

sensivelmente os direitos e liberdades e 

criminalizando condutas que são cotidianas dos 

cidadãos no mundo virtual. 

 

Para os consumidores, a aprovação do projeto traz 

consequências drásticas, especialmente se 

considerarmos que a Internet é inteiramente 

permeada por relações de consumo. Desde a 

conexão até o acesso a conteúdos em sites, produtos 

e serviços via comércio eletrônico, passando pela 

utilização de e-mails, plataformas colaborativas e 

redes sociais, em menor ou maior grau, tudo é 

relação de consumo e deve ser entendido na lógica 

da defesa dos direitos consagrados pelo Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). 

 

Há 20 anos, esse mesmo CDC tenta fazer valer um 

de seus princípios básicos: a boa-fé. Pressupõe-se 

que todos são legítimos titulares de direitos e 

praticam seus atos cotidianos com base na 

legalidade, na confiança e no respeito. Por óbvio, 

essa premissa é válida também para a Internet. O 



que o PL Azeredo faz, no entanto, é inverter essa 

lógica. No lugar da presunção da boa-fé, instaura-se 

a constante suspeita. No lugar do respeito à 

privacidade dos dados e informações dos usuários, 

o projeto determina a sua vigilância constante, 

como se a qualquer momento fossem praticar um 

crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. 

Para o PL Azeredo, como norma penal que é, na 

Internet todos passam a ser suspeitos até que se 

prove o contrário. 

 
(Guilherme Varella, Carta Capital. 28/07/11) 
  

No 3º§, ao falar do PL 84, quanto à sua aprovação, 

está expressa uma ideia de 

 a) finalidade. 

 b) condição. 

 c) acréscimo. 

 d) tempo. 

 e) explicação. 

  
Questão 93: CONSULPLAN - Adv 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Proteção, sim; violação de privacidade, não. Esse é 

o desejo dos consumidores brasileiros que navegam 

na Internet. E esse é o mote – mais que o mote, o 

alerta – que orienta a campanha lançada pelo 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

na última terça-feira, contra o Projeto de Lei 84/99, 

que trata de crimes cibernéticos. 

 

A campanha “Consumidores contra o PL Azeredo” 

pretende chamar a atenção da sociedade para a 

ameaça que o PL 84 representa ao direito à 

privacidade e liberdade na rede, aos direitos dos 

consumidores no acesso aos produtos e serviços e 

no direito fundamental de acesso à cultura, à 

informação e à comunicação. 

 

No Congresso desde 1999, o PL 84/99 segue na 

Câmara dos Deputados nos termos do texto 

substitutivo proposto pelo deputado Eduardo 

Azeredo (PSDB-MG). O PL Azeredo tramita em 

caráter de urgência na Casa e está prestes a ser 

votado no início de agosto, quando termina o 

recesso parlamentar. Se aprovado, desviando-se de 

sua pretensa função de combater os crimes na 

Internet, o projeto vai instaurar um cenário de 

vigilância e monitoramento na rede, restringindo 

sensivelmente os direitos e liberdades e 

criminalizando condutas que são cotidianas dos 

cidadãos no mundo virtual. 

 

Para os consumidores, a aprovação do projeto traz 

consequências drásticas, especialmente se 

considerarmos que a Internet é inteiramente 

permeada por relações de consumo. Desde a 

conexão até o acesso a conteúdos em sites, produtos 

e serviços via comércio eletrônico, passando pela 

utilização de e-mails, plataformas colaborativas e 

redes sociais, em menor ou maior grau, tudo é 

relação de consumo e deve ser entendido na lógica 

da defesa dos direitos consagrados pelo Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). 

 

Há 20 anos, esse mesmo CDC tenta fazer valer um 

de seus princípios básicos: a boa-fé. Pressupõe-se 

que todos são legítimos titulares de direitos e 

praticam seus atos cotidianos com base na 

legalidade, na confiança e no respeito. Por óbvio, 

essa premissa é válida também para a Internet. O 

que o PL Azeredo faz, no entanto, é inverter essa 

lógica. No lugar da presunção da boa-fé, instaura-se 

a constante suspeita. No lugar do respeito à 

privacidade dos dados e informações dos usuários, 

o projeto determina a sua vigilância constante, 

como se a qualquer momento fossem praticar um 

crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. 

Para o PL Azeredo, como norma penal que é, na 

Internet todos passam a ser suspeitos até que se 

prove o contrário. 

 
(Guilherme Varella, Carta Capital. 28/07/11) 
  

O texto afirma que o PL 84 apresenta um conteúdo 

expressando que, a qualquer momento, alguém 

pode praticar um crime, um ato de vandalismo, uma 

atitude ilícita. Tal pressuposto indica 

 a) hipótese. 

 b) certeza. 

 c) condição. 

 d) indução. 

 e) altivez. 

  
Questão 94: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto I 
 

A maldição da norma culta 
 

Impossível calcular o estrago que o termo “norma 

culta” vem causando nos meios educacionais e, em 

geral, na cultura brasileira. Enquanto ele não for 

definitivamente jogado no lixo e incinerado, vai ser 

difícil examinar as relações entre linguagem e 

sociedade sob uma ótica serena e bem 



fundamentada. Por quanto tempo ainda teremos de 

viver sob a maldição da norma culta? 

 

Embora alguns linguistas usem esse termo com 

outros sentidos, a retumbante maioria das pessoas 

se refere à norma culta como um modelo idealizado 

de língua “certa”, “bonita” e “elegante”, que elas 

mesmas não sabem dizer onde, quando nem por 

quem foi estabelecido, mas que, apesar disso, 

merece toda a reverência do mundo, como se fosse 

uma doutrina sagrada, ditada pelo próprio Deus a 

seus profetas. Numa época em que se questiona 

tudo, em que se protesta contra toda forma de 

discriminação, contra qualquer prescrição no que 

diz respeito às relações sexuais, às crenças 

religiosas, aos modos de se vestir, de viver, de 

comer, de criar os filhos etc., em que a palavra 

diversidade impera, assim como a exigência de que 

ela seja respeitada e valorizada, é espantoso que só 

o uso da língua permaneça sujeito a uma regulação 

restritiva e tacanha. O dogma da infalibilidade 

papal virou piada, mas quase ninguém zomba dos 

dogmas gramaticais (mais velhos que a religião 

cristã). Por que os rótulos de “certo” e “errado” são 

abandonados, e até ridicularizados, em outras 

esferas da vida social, mas permanecem vivos e 

ativos quando o assunto é língua? Por que ninguém 

se dá conta de que a nebulosa norma culta é um 

produto humano e, portanto, imperfeito, falho e 

suscetível de contestação e reformulação? 

 

Impera na cultura ocidental uma concepção de 

língua tosca e burra, fixada trezentos anos antes de 

Cristo. Impregnados dos preconceitos da época, os 

primeiros gramáticos repudiaram todo e qualquer 

uso de língua que não fosse, primeiro, escrito (a 

fala, para eles, era um caos completo) e, não 

bastasse, escrito por meia dúzia de “grandes 

autores”, todos mortos. Essa doença torpe se 

propagou nos últimos dois milênios e meio, a ponto 

de se tornar invisível para quase todo mundo. É 

com base nesse critério estúpido – a língua escrita 

dos “clássicos” – que se fixou, nas diversas nações, 

o modelo de “língua certa” que, no Brasil, atende 

pelo nome infeliz de norma culta. No caso 

brasileiro, a coisa é ainda mais cruel porque, fruto 

de processo colonial, nosso padrão idiomático se 

inspira numa língua escrita do outro lado do 

Atlântico, em outro hemisfério, em meados do 

século XIX. Por isso, não podemos começar frase 

com pronome oblíquo, nem usar “ele” como objeto 

direto (“eu vi ele”), nem dizer “prefiro mais X do 

que Y”, nem “o filme que eu gosto”, embora tudo 

isso constitua a gramática de uma língua autônoma, 

o português brasileiro, com mais de 500 anos de 

idade e 200 milhões de falantes (a terceira mais 

falada no Ocidente)! Até quando, meu pai Oxóssi? 

 
(Marcos Bagno, agosto de 2008 – http://www.portuguesepoesia. 

com/?page=cronica&id=107 – com adaptações) 
  

No trecho “Embora alguns linguistas usem esse 

termo com outros sentidos, a retumbante maioria 

das pessoas...” (2º§), a expressão destacada 

estabelece relação de 

 a) conformidade. 

 b) causa. 

 c) consequência. 

 d) condição. 

 e) concessão. 

  
Questão 95: CONSULPLAN - Ass Adm 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto I 
 

A maldição da norma culta 
 

Impossível calcular o estrago que o termo “norma 

culta” vem causando nos meios educacionais e, em 

geral, na cultura brasileira. Enquanto ele não for 

definitivamente jogado no lixo e incinerado, vai ser 

difícil examinar as relações entre linguagem e 

sociedade sob uma ótica serena e bem 

fundamentada. Por quanto tempo ainda teremos de 

viver sob a maldição da norma culta? 

 

Embora alguns linguistas usem esse termo com 

outros sentidos, a retumbante maioria das pessoas 

se refere à norma culta como um modelo idealizado 

de língua “certa”, “bonita” e “elegante”, que elas 

mesmas não sabem dizer onde, quando nem por 

quem foi estabelecido, mas que, apesar disso, 

merece toda a reverência do mundo, como se fosse 

uma doutrina sagrada, ditada pelo próprio Deus a 

seus profetas. Numa época em que se questiona 

tudo, em que se protesta contra toda forma de 

discriminação, contra qualquer prescrição no que 

diz respeito às relações sexuais, às crenças 

religiosas, aos modos de se vestir, de viver, de 

comer, de criar os filhos etc., em que a palavra 

diversidade impera, assim como a exigência de que 

ela seja respeitada e valorizada, é espantoso que só 

o uso da língua permaneça sujeito a uma regulação 

restritiva e tacanha. O dogma da infalibilidade 

papal virou piada, mas quase ninguém zomba dos 

dogmas gramaticais (mais velhos que a religião 

cristã). Por que os rótulos de “certo” e “errado” são 

abandonados, e até ridicularizados, em outras 

esferas da vida social, mas permanecem vivos e 



ativos quando o assunto é língua? Por que ninguém 

se dá conta de que a nebulosa norma culta é um 

produto humano e, portanto, imperfeito, falho e 

suscetível de contestação e reformulação? 

 

Impera na cultura ocidental uma concepção de 

língua tosca e burra, fixada trezentos anos antes de 

Cristo. Impregnados dos preconceitos da época, os 

primeiros gramáticos repudiaram todo e qualquer 

uso de língua que não fosse, primeiro, escrito (a 

fala, para eles, era um caos completo) e, não 

bastasse, escrito por meia dúzia de “grandes 

autores”, todos mortos. Essa doença torpe se 

propagou nos últimos dois milênios e meio, a ponto 

de se tornar invisível para quase todo mundo. É 

com base nesse critério estúpido – a língua escrita 

dos “clássicos” – que se fixou, nas diversas nações, 

o modelo de “língua certa” que, no Brasil, atende 

pelo nome infeliz de norma culta. No caso 

brasileiro, a coisa é ainda mais cruel porque, fruto 

de processo colonial, nosso padrão idiomático se 

inspira numa língua escrita do outro lado do 

Atlântico, em outro hemisfério, em meados do 

século XIX. Por isso, não podemos começar frase 

com pronome oblíquo, nem usar “ele” como objeto 

direto (“eu vi ele”), nem dizer “prefiro mais X do 

que Y”, nem “o filme que eu gosto”, embora tudo 

isso constitua a gramática de uma língua autônoma, 

o português brasileiro, com mais de 500 anos de 

idade e 200 milhões de falantes (a terceira mais 

falada no Ocidente)! Até quando, meu pai Oxóssi? 

 
(Marcos Bagno, agosto de 2008 – http://www.portuguesepoesia. 

com/?page=cronica&id=107 – com adaptações) 
  

No trecho “... em que a palavra diversidade impera, 

assim como a exigência de que ela seja respeitada e 

valorizada...” (2º§), a expressão em que refere-se 

 a) à forma de discriminação. 

 b) à numa época. . 

 c) à prescrição. 

 d) aos modos de se vestir. 

 e) às crenças religiosas 

  
Questão 96: CONSULPLAN - Aux FOP 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

É preciso aperfeiçoar a Lei Seca 
 

Embora não tenha sido capaz de atender às 

generosas expectativas anunciadas no momento em 

que foi aprovada pelo Congresso, os números 

oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir 

o desperdício de vidas humanas. Contando 

indenizações por morte pagas às famílias de vítimas 

de acidentes fatais, um levantamento do 

Departamento Nacional de Trânsito mostra que, em 

2007, quando a legislação ainda não entrara em 

vigor, morria uma pessoa a cada 742 veículos. Em 

2009, o último ano para o qual todos os dados estão 

disponíveis e o segundo da Lei Seca, morria uma 

pessoa para cada 1.119 veículos. 

 

Embora esses resultados não possam ser 

considerados civilizados, é bom advertir que eles 

podem piorar. A Lei Seca já nasceu com uma 

ambiguidade. Com base no princípio constitucional 

de que ninguém é obrigado a produzir provas 

contra si mesmo, nenhum motorista pode ser 

forçado a fazer o teste do bafômetro nem submeter-

se contra a vontade a um exame de sangue para 

comprovar o nível de álcool no organismo. 

 

Em hora oportuna, o governo federal e os 

parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 

Seca. É uma preocupação correta. 

  
(Época, 9 de abril de 2012) 
  

Em “Embora esses resultados não possam ser 

considerados civilizados, é bom advertir que eles 

podem piorar.” 

  

A palavra destacada exprime circunstância de 

 a) causa. 

 b) proporção. 

 c) finalidade. 

 d) concessão. 

 e) tempo. 

  
Questão 97: CONSULPLAN - Biblio 

(Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

As lições do capitão 
 

Normalmente, um naufrágio de grandes proporções 

mobiliza a atenção do público em função das 

mortes que provoca e dos mistérios que cercam o 

ocorrido. Com o naufrágio do navio italiano Costa 

Concórdia foi diferente: mesmo tendo causado um 

número pequeno de vítimas fatais, o acidente não 

sai do noticiário. O motivo é a incrível performance 

do capitão Schettino, que abandonou o navio antes 

dos passageiros e dos tripulantes, para a 

estupefação geral. 

 



Não deixa de ser uma boa notícia: por remeter a 

questões relacionadas à honra, bravura, 

solidariedade e outras qualidades escassas, tal 

interesse pode ser interpretado como um impulso 

moral coletivo, coisa alentadora nestes tempos 

marcados, simultaneamente, por uma grande 

interconectividade e por um individualismo 

exacerbado. E no qual os discursos de uma ética 

global, financeira, ambiental ou política perdem-se 

na retórica e na queda de braço entre a sociedade 

civil, o Estado e as corporações: ninguém quer 

largar o osso, mas, na hora do naufrágio, todo 

mundo quer pular primeiro. 

 

Uma coisa é pedir arrego na iminência de um 

ataque pirata no século XVI. O barbudo capitão 

agarra-se a um barril, e, caso sobreviva, abriga-se 

numa ilhota caribenha, onde terá tempo e paz para 

repensar seus atos ou, simplesmente, dar graças aos 

céus, no gozo da condição de covarde consumado. 

Outra coisa é pular do navio a poucas braçadas da 

costa, deixando centenas de semelhantes à própria 

sorte. 

 

O dever, imputado a um capitão, de ser o último a 

deixar o navio, é velho, remonta às navegações da 

antiguidade clássica, mas é até hoje usado, não 

apenas nas leis de navegação, mas como metáfora 

na análise de atitudes várias nas relações sociais. 

No âmbito das empresas, por exemplo: o gerente 

recém-empossado que, diante da crise de seu 

departamento, ou de sua própria inépcia, deixa seus 

comandados na mão e corre para a primeira oferta 

de emprego, é hoje figurinha fácil, sobretudo nos 

meios de experimentação tecnológica. Faz-nos 

pensar, também, no quanto o ensimesmamento 

psicológico, em paradoxal anteposição à eclosão 

geométrica de redes sociais, se torna a regra de 

ouro numa era que se quer avançada e inventiva. 

 
(Arnaldo Bloch. Jornal O Globo, 21.01.12 / adaptado) 
  

No trecho “e, caso sobreviva, abriga-se numa ilhota 

caribenha”, a conjunção sublinhada expressa o 

sentido de 

 a) condição. 

 b) causa. 

 c) comparação. 

 d) consequência. 

 e) conformidade. 

  
Questão 98: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

TEXTO I: 

 

POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008-

2009: mais de 90% da população 

comem poucas frutas, legumes e verduras 
 

O consumo alimentar da população brasileira 

combina a tradicional dieta à base de arroz e feijão 

com alimentos com poucos nutrientes e muitas 

calorias. A ingestão diária de frutas, legumes e 

verduras está abaixo dos níveis recomendados pelo 

Ministério da Saúde (400g) para mais de 90% da 

população. Já as bebidas com adição de açúcar 

(sucos, refrescos e refrigerantes) têm consumo 

elevado, especialmente entre os adolescentes, que 

ingerem o dobro da quantidade registrada para 

adultos e idosos, além de apresentarem alta 

frequência de consumo de biscoitos, linguiças, 

salsichas, mortadelas, sanduíches e salgados e uma 

menor ingestão de feijão, saladas e verduras. 

 

A ingestão de alguns componentes de uma dieta 

saudável, como arroz, feijão, peixe fresco e farinha 

de mandioca, diminui à medida que aumenta o 

rendimento familiar per capita. Já o consumo de 

pizzas, salgados fritos, doces e refrigerantes se 

eleva. A ingestão de frutas, verduras e laticínios 

diet/light também aumenta com a renda. 

 

Na área rural, as médias de consumo individual 

diário foram maiores para arroz, feijão, peixe 

fresco, batata-doce, farinha de mandioca e manga, 

entre outros. Já na área urbana, destacaram-se 

refrigerantes, pães, cervejas, pizzas e biscoitos 

recheados. 

 

O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão 

calórica total e foi maior nas áreas urbanas, na 

região Sudeste, entre os homens e para indivíduos 

na faixa de renda familiar per capita mais elevada. 

 

Entre as prevalências de inadequação de consumo 

(percentuais de pessoas que ingerem determinado 

nutriente em níveis abaixo das necessidades diárias 

ou acima do limite recomendado) destacam-se o 

excesso de gorduras saturadas e açúcar (82% e 61% 

da população, respectivamente) e escassez de fibras 

(68% da população). 

 
(http://www.ibge.gov.br / com adaptações) 
  

“O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão 

calórica total e foi maior nas áreas urbanas, na 

região Sudeste, entre os homens e para indivíduos 

na faixa de renda familiar per capita mais elevada.” 



Indique a seguir a paráfrase do trecho anterior que 

mantém a correção gramatical e a coerência do 

texto. 

 a) O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a 16% da ingestão calórica total 

embora tenha sido maior nas áreas urbanas, na 

região Sudeste, entre os homens e para indivíduos 

na faixa de renda familiar per capita mais elevada. 

 b) O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão 

calórica total. Tal consumo foi maior nas áreas 

urbanas, na região Sudeste, entre os homens e para 

indivíduos na faixa de renda familiar per capita 

mais elevada. 

 c) Tal consumo médio de calorias fora do 

domicílio correspondeu a aproximadamente 16% da 

ingestão calórica total sendo maior nas áreas 

urbanas, entre elas, a região Sudeste, entre os 

homens e para indivíduos na faixa de renda familiar 

per capita mais elevada. 

 d) Sabendo-se que o consumo médio de calorias 

fora do domicílio correspondeu a aproximadamente 

16% da ingestão calórica total e foi maior nas áreas 

urbanas, na região Sudeste, entre os homens e para 

indivíduos na faixa de renda familiar per capita 

mais elevada. 

 e) O consumo médio de calorias fora do domicílio 

correspondeu a aproximadamente 16% da ingestão 

calórica total ainda que tenha sido maior nas áreas 

urbanas, na região Sudeste, entre os homens e para 

indivíduos na faixa de renda familiar per capita 

mais elevada. 

  
Questão 99: CONSULPLAN - Ag PM 

(IBGE)/IBGE/2011  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

TEXTO III: 

  

IBGE divulga Indicadores de Sustentabilidade 

do Brasil 
 

Nesta quarta-feira, 1 de setembro, o IBGE divulgou 

os IDS – Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável referentes ao ano de 2010, que 

apontaram que, embora o país tenha evoluído nos 

principais aspectos socioambientais avaliados, 

ainda há um longo caminho para percorrer rumo ao 

desenvolvimento sustentável, sobretudo na 

preservação da biodiversidade. 

  
(Planeta Sustentável – 01/09/2010) 
 

TEXTO IV: 

 

São Paulo é encoberta por camada de poluição, que 

dificulta inclusive a visão. A qualidade do ar na 

cidade de São Paulo é a pior dos últimos oito anos. 

Segundo os dados da CETESB (Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental), 37 dias dos 

últimos sete meses atingiram níveis de poluição 

acima do padrão aceitável. – Thiago 

Bernardes/Folhapress. 

  
(07/08/2011 – 09h10, do UOL Notícis) 
  

Em “... embora o país tenha evoluído...” o termo 

destacado pode ser substituído sem prejuízo de 

sentido por 

 a) ainda que. 

 b) mas. 

 c) que. 

 d) para que. 

 e) quando. 

  
Questão 100: CONSULPLAN - Aux Adm (Monte 

Belo)/Pref Monte Belo/I/2011  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Nesta trajetória, em parte minha, em parte de 

minhas ficções – já escritas ou ainda nem definidas 

– ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a 

vida mas uma vida digna; o bem maior não é o 

amor mas um amor que dê alegria e paz – e que, 

mesmo se terminar, continuará nos aquecendo na 

memória. 

 

E que há sempre, em algum lugar talvez 

inesperado, a possibilidade de música e voo. 

 

Não há fase da vida para ser paciente e virtuoso; 

não há idade para ser belo, amoroso e sensual. 

 

De todos os meus livros, este é especialmente uma 

série de reflexões, em prosa e em poesia, sobre os 

medos e alegrias, ganhos e perdas que nos traz o 

amor em suas várias formas. Ele nos faz melhores 

se tiver sido bom; nos ajuda a aceitar a 

transformação se tiver sido terno; nos ensina a 

respeitar a liberdade se tiver sido sagrado. E se for 

tudo isso, certamente será um amor demorado, um 

amor delicado, um digno amor; mesmo doente 

vestirá seu traje de baile para não perturbar a calma 

de quem é amado; mesmo solitário porá a máscara 

da festa para não inquietar quem precisa partir. 

 

Não sei se fui capaz dele ou se o mereci, mas esse 

amor – cuja duração nem sempre importa – vale 

muitas vidas e não nos pertence. Foi colocado em 

nós como um aroma num frasco, guiado por outra 

mão que não a do mero acaso. Tem em si uma luz 

que a maturidade torna mais vibrante e espalhada – 



e, apesar das dores, muito mais enternecida. 

  
(Lya Luft) 
  

Em “De todos os meus livros, este é especialmente 

uma série de reflexões,...” a palavra destacada diz 

respeito ao 

 a)  voo. 

 b)  baile . 

 c)  bem supremo. 

 d)  amor. 

 e)  livro. 

  
Questão 101: CONSULPLAN - AJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto para responder à questão. 

 

O auge da vida democrática é o momento do voto. 

A democracia, regime em que a maioria escolhe os 

governantes, é também o regime da igualdade, em 

que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou 

pobres, integrados ou excluídos. Por isso, tenho 

sustentado que ela é o regime mais ético que existe. 

Melhor dizendo, é o único regime que hoje 

podemos considerar ético. As formas de governo 

que a teoria antigamente chamava de monarquia ou 

aristocracia, considerando-as legítimas, atualmente 

apenas podem ser chamadas de ditaduras. Uma 

ditadura, em nossos dias, é ilegítima. Só a 

democracia é legítima. 

 

[...] 

 

O mínimo, numa democracia, é ter dois lados 

opostos, divergentes, mas, respeitados. Porém, se 

eu aplicar o modelo da Ética à Política, entenderei 

que um lado é o bem, e o outro, o mal; e portanto, 

tentarei impedir “o mal” até mesmo de concorrer. 

Assim, foi a perseguição ao comunismo, no Brasil, 

mesmo quando não tínhamos uma ditadura 

escancarada. Assim foi a perseguição aos partidos 

liberais nos regimes comunistas. [...] 

 

Há saída? O mais óbvio é: a Ética é um pré-

requisito. Queremos, de todos os candidatos, que 

sejam honestos. Que não sejam antiéticos. E, entre 

os postulantes decentes, optaremos por critérios 

políticos. [...] É preciso grandeza de espírito para 

sair dessa incapacidade de pensar o que desejamos 

construir. Porque propor a Política é formular o 

futuro. 

 
(Ribeiro, Renato Janine. Filosofia. Setembro de 2012. Adaptado.) 
  

Em “... se eu aplicar o modelo da Ética à Política, 

entenderei que um lado é o bem, e o outro, o mal; e 

portanto, tentarei impedir ‘o mal’ até mesmo de 

concorrer.”, os termos destacados produzem efeitos 

de sentido que traduzem, respectivamente, 

 a)  ressalva e acréscimo. 

 b)  ressalva e explicação. 

 c)  condição e conclusão. 

 d)  condição e explicação. 

 e)  conformidade e conclusão. 

  

  

  
Questão 102: CONSULPLAN - AJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto para responder à questão. 

 

O auge da vida democrática é o momento do voto. 

A democracia, regime em que a maioria escolhe os 

governantes, é também o regime da igualdade, em 

que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou 

pobres, integrados ou excluídos. Por isso, tenho 

sustentado que ela é o regime mais ético que existe. 

Melhor dizendo, é o único regime que hoje 

podemos considerar ético. As formas de governo 

que a teoria antigamente chamava de monarquia ou 

aristocracia, considerando-as legítimas, atualmente 

apenas podem ser chamadas de ditaduras. Uma 

ditadura, em nossos dias, é ilegítima. Só a 

democracia é legítima. 

 

[...] 

 

O mínimo, numa democracia, é ter dois lados 

opostos, divergentes, mas, respeitados. Porém, se 

eu aplicar o modelo da Ética à Política, entenderei 

que um lado é o bem, e o outro, o mal; e portanto, 

tentarei impedir “o mal” até mesmo de concorrer. 

Assim, foi a perseguição ao comunismo, no Brasil, 

mesmo quando não tínhamos uma ditadura 

escancarada. Assim foi a perseguição aos partidos 

liberais nos regimes comunistas. [...] 

 

Há saída? O mais óbvio é: a Ética é um pré-

requisito. Queremos, de todos os candidatos, que 

sejam honestos. Que não sejam antiéticos. E, entre 

os postulantes decentes, optaremos por critérios 

políticos. [...] É preciso grandeza de espírito para 

sair dessa incapacidade de pensar o que desejamos 

construir. Porque propor a Política é formular o 

futuro. 

 
(Ribeiro, Renato Janine. Filosofia. Setembro de 2012. Adaptado.) 
  



Na substituição de uma palavra por termos 

equivalentes, que contribuem para a coesão do 

texto, está correto o indicado em 

 a)  “… em que todos têm o mesmo valor,…” – 

regime da igualdade 

 b)  “… ela é o regime mais ético que existe.” – 

regime da igualdade 

 c)  “… considerando-as legítimas,…” – legítimas 

 d)  “… dessa incapacidade de pensar…” – 

grandeza de espírito 

 e)  “… o que desejamos construir.” – critérios 

políticos 

  
Questão 103: CONSULPLAN - Ad Adm 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Ecologia 
 

Saguis são animais silvestres, a maioria das 

espécies é exclusivamente brasileira. Considerados 

os menores 

macacos do mundo, têm cerca de meio quilo e 30 

centímetros de altura na idade adulta. 

 

Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam 

macacos como animais domésticos, especialmente 

o sagui. Pequeno, engraçado e dócil enquanto 

filhote, encanta toda a família, especialmente as 

crianças. No entanto, torna-se um problema na 

medida em que cresce e adquire a maturidade 

sexual, por volta dos dois anos e meio de idade. A 

partir daí, é comum que eleja um membro da 

família a quem vai direcionar o seu afeto e passe a 

morder as demais pessoas que tentem se aproximar. 

Sua urina passa a ter odor forte e, além de tudo, o 

macaco pode ser facilmente contaminado por 

doenças de humanos e assim transformar-se em um 

transmissor destas. 

 

“Um primata jamais será um animal doméstico”, 

afirma a ecóloga Lívia Botár, coordenadora do 

Projeto Mucky, que socorre, recupera, mantém e 

pesquisa os saguis. Existem casos nos quais o 

pequenino macaco é dócil e pula de ombro em 

ombro na fase adulta, mas este comportamento não 

pode ser considerado “normal”. Trata-se de um 

desvio decorrente de deformidades físicas, 

raquitismo e mesmo de características psicológicas 

anômalas em virtude de um desenvolvimento 

inadequado. 

 

Uma vez decidido que não se quer mais o sagui, o 

que fazer com o animal? Ele já está acostumado a 

ser alimentado e protegido e, apesar da 

agressividade, considera as pessoas com quem 

convive como sua família. Soltá-lo numa floresta é 

condená-lo a sentir fome, frio e solidão. Na 

possibilidade de sobreviver e de ser aceito por um 

grupo, será um transmissor involuntário de doenças 

pela sua convivência com seres humanos. O 

melhor, então, é deixar os saguis viverem nas 

florestas e dar preferência aos cães e gatos, que são 

típicos animais de estimação. 

  
(O Estado de S.Paulo, mar. 2002. Suplemento especial de imóveis. 

Disponível em: www.ampliar.com/mucky.) 
  

Em “No entanto, torna-se um problema na medida 

em que cresce e adquire a maturidade sexual, por 

volta dos dois anos e meio de idade.”, a expressão 

destacada na afirmativa anterior pode ser 

substituída, sem alteração de sentido, por 

 a)  porém. 

 b)  por isso. 

 c)  para que. 

 d)  logo que. 

 e)  uma vez que. 

  
Questão 104: CONSULPLAN - Aud 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Envelhecer com mel ou fel? 

 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre-lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

 

[...] 

 

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum-quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 



pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

 

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

 

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

 

[...] 

 

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco-íris na alma. 

 

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam-se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

A oração sublinhada em “Estão ficando velhas, 

mas não estão ficando sábias.” (1º§) estabelece, 

com o período anterior, uma relação de 

 a)  causa. 

 b)  adição. 

 c)  oposição. 

 d)  conclusão. 

 e)  explicação. 

  
Questão 105: CONSULPLAN - Aud 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Envelhecer com mel ou fel? 

 

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre-lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

 

[...] 

 

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum-quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

 

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando-se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

 

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 



envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou-se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

 

[...] 

 

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco-íris na alma. 

 

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam-se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

Em “São críticos azedos, aliás estão ficando 

cítricos...” (1º§), a palavra “aliás” pode ser 

substituída, sem prejuízo semântico, por 

 a)  contudo. 

 b)  portanto. 

 c)  além disso. 

 d)  no entanto. 

 e)  de outro modo. 

  

  
Questão 106: CONSULPLAN - Fisc 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/Obras/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Ceará, o berço do Pacto 
 

Programa que inspirou o pacto nacional nasceu em 

Sobral e é criticado por ter material didático 

padronizado e estar baseado em avaliações. 

 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é 

uma colcha de retalhos que articula diversas 

experiências de alfabetização no Brasil aliadas à 

formação de professores, a exemplo do Pró-

Letramento. Mas a principal inspiração e modelo 

essencial para o Pnaic é um programa do governo 

do Ceará. O programa que nasceu em Sobral foi 

introduzido em 2004 para a erradicação do 

analfabetismo no município e batizado de Programa 

pela Alfabetização na Idade Certa (Paic). 

 

Reflexo no Ideb 
 

O Paic surgiu da constatação de que apenas 15% 

dos alunos do 2º ano do ensino fundamental do 

Ceará liam e compreendiam um pequeno texto, e 

somente 42% conseguiram produzir um pequeno 

texto (nenhum foi considerado ortográfico). 

 

Com o auxílio da Undime e da Unicef, o Paic 

conseguiu capilaridade nos municípios, e se 

concentrou em cinco eixos: gestão da educação 

municipal, avaliação externa, alfabetização, 

educação infantil, literatura infantil e formação do 

leitor. Desde então, o Ideb do estado para o 4º e 5º 

ano pulou de 3,2, em 2005, para 4,9 em 2011 (o 

esperado era 4,0). Se em 2007 apenas 15 

municípios, de um universo de 184, tinham nível 

considerado desejável de alfabetização (um deles 

era Sobral), em 2011 praticamente todos os 

municípios alcançaram o mesmo patamar (com a 

exceção de cinco, que ficaram no nível “suficiente”, 

segundo mais alto). 

  

Para Idevaldo Bodião, ex-professor da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal do Ceará, ex-

secretário de Educação e Assistência Social de 

Fortaleza e membro do Comitê Ceará da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, os rápidos 

resultados da iniciativa foram o principal atrativo 

da atenção do MEC. “Com a troca de ministros, era 

preciso encontrar um programa rápido e urgente 

que desse resultados imediatos. E não é fácil 

propor, gestar e criar um programa para aplicá-lo 

nacionalmente e que tenha resultados em um ano 

ou dois no máximo. Então, a saída foi encontrar 

algo que já existia, e que pudesse ter visibilidade e 

capilaridade”, analisa. 

  

Diferenças no material 
  

A principal diferença entre o Paic e o Pnaic está no 

modelo de material adotado nas formações de 

orientadores de estudo. Enquanto o Pacto reuniu 

pesquisadores do Brasil inteiro para elaborar um 

material aberto e que respeitasse contextos locais e 

desse liberdade para o professor alfabetizador 



embasar sua própria prática pedagógica, o Paic 

criou um material único para o estado que, apesar 

de sua boa qualidade, segundo Bodião, tolheu a 

autonomia do professor. 

  

Nesse sentido, a formação seria mais um 

treinamento para aplicar as apostilas do que 

fundamentos para o educador refletir e elaborar 

suas próprias práticas. “Minha preocupação é que 

se amanhã tirarmos o material desse professor, 

como ele dará aula? Ele fica absolutamente órfão.” 

E uma dependência como essa do material exigiria 

uma formação continuada permanente, o que não 

acontece. Dessa forma, a iniciativa estaria fadada a 

ser extinta tão logo não houvesse mais o material, 

deixando os educadores reféns de uma política que 

pode ser alterada com uma mudança de governo. 

 

Maria do Rosário Longo Mordatti, professora 

titular da Unesp-Marília e presidente da Associação 

Brasileira de Alfabetização faz ressalvas a materiais 

prontos. “Todos os materiais previamente 

elaborados têm em princípio um problema: sua 

possibilidade de utilização é bem genérica e ampla 

para todas as situações”, afirma. “O que ocorre na 

sala de aula e faz o aluno aprender é a relação que 

se estabelece entre professor e aluno.” 

 

Segundo Maria do Socorro Nunes Macedo, 

professora da Universidade Federal de São João 

Del Rei (UFSJ) e coordenadora do GT de 

Alfabetização, Leitura e Escrita da Anped, o Pnaic 

busca driblar justamente essa questão do material 

da experiência do Ceará, em vez de elaborar um 

conteúdo único, instrumentalizando o professor 

para fazer um trabalho a partir do contexto em que 

está inserido. 

 

Leitura do mundo 
 

Outra preocupação expressada por Bodião em 

relação ao Paic é com a valorização quase que 

absoluta de conteúdos de língua portuguesa, 

deixando de lado a leitura do mundo citada por 

Paulo Freire (“A leitura do mundo precede a leitura 

da palavra”, dizia o educador). Para Bodião, o 

processo de alfabetização deveria auxiliar os alunos 

a entenderem o mundo a partir da palavra escrita, e 

não simplesmente a aplicarem conteúdos 

disciplinares. 

  

A avaliação é um dos alicerces do Paic, e o seu 

modelo inspirou o Pacto Nacional. Isso leva ao 

questionamento, segundo Bodião, sobre o que a 

avaliação realmente avalia. “Ela avalia se o 

professor está cumprindo as diretrizes na 

formatação do Paic. Então qualquer outro professor 

que tenha um processo de alfabetização diferente 

não vai bem na avaliação, e isso não quer dizer que 

ele ensina errado, mas que ele não ensina como no 

material do Paic”, argumenta. 

  

Os resultados rápidos permitidos pela avaliação são 

o maior atrativo de programas como o Paic e o 

Pnaic. O modelo adotado pelas iniciativas, diz 

Bodião, é capaz de mudar mapas de alfabetização 

no curto prazo, em cerca de dois anos. Isso seria 

ideal, se houvesse um legado deixado pelas 

experiências. O especialista teme, dessa forma, que 

em dez anos nada reste desses programas. “Parece 

que só sobrevivem enquanto existe o treinamento 

para a aplicação do material que está pronto. Não se 

investe na compreensão autônoma dos próprios 

professores. E isso é um complicador que não tem 

sido tratado.” 

  
(Carmen Guerreiro. Ceará, o berço do Pacto. Educação, São Paulo, Ano 

17, n. 193, p. 72-74. Maio/2013.) 
  

Assinale a alternativa que expressa ideia de 

oposição. 

 a)  Nesse sentido, a formação seria mais um 

treinamento para aplicar às apostilas. 

 b)  A avaliação é um dos alicerces do Paic, e o seu 

modelo inspirou o Pacto Nacional. 

 c)  Então, a saída foi encontrar algo que já existia, 

e que pudesse ter visibilidade e capilaridade, 

analisa. 

 d)  A principal diferença entre o Paic e o Pnaic está 

no modelo de material adotado nas formações de 

orientadores de estudo. 

 e)  Pode ser utilizado um material premiado, mas 

para que a criança aprenda a ler e a escrever não 

existe uma técnica padronizada. 

  
Questão 107: CONSULPLAN - Moto 

(Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
  

Quem lê muito pode tornar-se um bom leitor, não 

necessariamente um escritor competente. Caso 

contrário, bastaria a escola trabalhar uma lista de 

livros e cobrar as leituras em avaliações. 

  

Escrever bem depende fundamentalmente de uma 

leitura crítica do mundo, de um interesse real pelas 

coisas. Não me refiro a nada transcendental, mas a 

tudo o que permeia o cotidiano. 

  



É possível desenvolver essa postura no 

adolescente? Sim. Mas a escola tem apenas parte da 

responsabilidade nisso. Adolescentes que em sua 

vivência não elaboram suas próprias experiências 

terão menos chances de desenvolver-se na escola. 

 

Todo texto é fonte de informações, exemplo de 

possibilidade de trabalho com linguagem. Ler não 

adianta nada? Seria ingenuidade dizer que não. Mas 

de pouco adianta a leitura com a qual não 

dialogamos, sobre a qual nada pensamos. 

 

E de que adianta um curso de redação? Torna mais 

conscientes alguns processos de criação; exercita 

técnicas de elaboração de texto e pode despertar 

interesse pelo trabalho de criação. 

  
(Maria Tereza A. Campos, consultora de Educação.) 
  

Em “Mas a escola tem apenas parte da 

responsabilidade nisso.”, a palavra destacada 

exprime circunstância de 

 a)  soma. 

 b)  tempo. 

 c)  escolha. 

 d)  oposição. 

 e)  contradição. 

  
Questão 108: CONSULPLAN - GMA 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Acordo é melhor opção para briga entre 

vizinhos em condomínios 
 

Falta de pagamento e vagas de garagem são 

motivos para brigas. 

Animais de estimação também causam conflitos 

entre vizinhos. 

 

Brigas entre vizinhos nos prédios de apartamentos 

são cada vez mais comuns. As causas mais comuns 

são a falta de pagamento do condomínio, os 

animais de estimação e as vagas de garagem. 

Nesses casos, chegar a um acordo antes de recorrer 

à Justiça é sempre a melhor opção. 

 

Um morador perdeu a cabeça, quebrou o limpador 

de para‐ brisas, a antena e a maçaneta do carro de 

uma vizinha. Tudo porque ela estacionou na vaga 

dele. Em outro caso, uma moradora foi agredida 

por três mulheres dentro do elevador. Ela teria 

arranhado o carro de uma delas na garagem e as 

moradoras acabaram brigando feio. Muitos prédios 

têm mais carros do que vagas, o que resulta em 

motoristas ficando presos, sem poder sair. Outro 

motivo para brigas. 

 

Os condomínios têm mais carros e mais cachorros 

também. Pesquisa da Associação de Petshops, 

metade das famílias brasileiras tem animais 

domésticos. Os síndicos não podem proibir, mas é 

importante que os animais não incomodem a 

vizinhança. Em alguns prédios, por exemplo, os 

cachorros não podem circular na área de lazer e só 

podem usar o elevador de serviço. 

 

As regras para garantir a boa convivência precisam 

ser aprovadas em assembleia por, pelo menos, dois 

terços dos moradores. A convenção do prédio pode 

definir também multas para punir o condômino 

antissocial, como prevê o Código Civil. 

 

Antes das multas e até mesmo da Justiça, o melhor 

caminho ainda é ter uma boa conversa. 

 

A inadimplência das taxas de condomínio também é 

motivo de dor de cabeça. Quem paga em dia 

reclama. Os moradores de um prédio de Belo 

Horizonte conseguiram acabar com a 

inadimplência, reduzindo os gastos. Eles mandaram 

construir um poço artesiano e uma subestação de 

tratamento de água e não usam mais a água da 

companhia de abastecimento. Além disso, o gás 

passou a ser encanado. O resultado é uma economia 

de R$ 10 mil por mês. 

 
(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal‐ hoje/noticia/2014/08/acordo 
‐ e‐ melhor‐ opcao‐ para‐ briga‐ entre‐ vizinhos‐ em‐ condominios.html. 

Adaptado.) 
  

De acordo com o contexto, no trecho “Ela teria 

arranhado o carro de uma delas na garagem e as 

moradoras acabaram brigando feio.” (2º§), a 

palavra destacada se refere à 

 a) Justiça. 

 b) moradora. 

 c) convenção do prédio. 

 d) Pesquisa da Associação de Petshops. 

  
Questão 109: CONSULPLAN - GMA 

(Natividade)/Pref Natividade/2014  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Acordo é melhor opção para briga entre 

vizinhos em condomínios 
 

Falta de pagamento e vagas de garagem são 



motivos para brigas. 

Animais de estimação também causam conflitos 

entre vizinhos. 

 

Brigas entre vizinhos nos prédios de apartamentos 

são cada vez mais comuns. As causas mais comuns 

são a falta de pagamento do condomínio, os 

animais de estimação e as vagas de garagem. 

Nesses casos, chegar a um acordo antes de recorrer 

à Justiça é sempre a melhor opção. 

 

Um morador perdeu a cabeça, quebrou o limpador 

de para‐ brisas, a antena e a maçaneta do carro de 

uma vizinha. Tudo porque ela estacionou na vaga 

dele. Em outro caso, uma moradora foi agredida 

por três mulheres dentro do elevador. Ela teria 

arranhado o carro de uma delas na garagem e as 

moradoras acabaram brigando feio. Muitos prédios 

têm mais carros do que vagas, o que resulta em 

motoristas ficando presos, sem poder sair. Outro 

motivo para brigas. 

 

Os condomínios têm mais carros e mais cachorros 

também. Pesquisa da Associação de Petshops, 

metade das famílias brasileiras tem animais 

domésticos. Os síndicos não podem proibir, mas é 

importante que os animais não incomodem a 

vizinhança. Em alguns prédios, por exemplo, os 

cachorros não podem circular na área de lazer e só 

podem usar o elevador de serviço. 

 

As regras para garantir a boa convivência precisam 

ser aprovadas em assembleia por, pelo menos, dois 

terços dos moradores. A convenção do prédio pode 

definir também multas para punir o condômino 

antissocial, como prevê o Código Civil. 

 

Antes das multas e até mesmo da Justiça, o melhor 

caminho ainda é ter uma boa conversa. 

 

A inadimplência das taxas de condomínio também é 

motivo de dor de cabeça. Quem paga em dia 

reclama. Os moradores de um prédio de Belo 

Horizonte conseguiram acabar com a 

inadimplência, reduzindo os gastos. Eles mandaram 

construir um poço artesiano e uma subestação de 

tratamento de água e não usam mais a água da 

companhia de abastecimento. Além disso, o gás 

passou a ser encanado. O resultado é uma economia 

de R$ 10 mil por mês. 

 
(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal‐ hoje/noticia/2014/08/acordo 
‐ e‐ melhor‐ opcao‐ para‐ briga‐ entre‐ vizinhos‐ em‐ condominios.html. 

Adaptado.) 
  

Em “Os síndicos não podem proibir, mas é 

importante que os animais não incomodem a 

vizinhança.” (3º§), a palavra destacada expressa 

ideia de 

 a) objetivo. 

 b) oposição. 

 c) concessão. 

 d) consequência. 

  
Questão 110: CONSULPLAN - Aux Adm 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 

esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 



 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  

e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  

Em “... deter o desvario da máquina, embora 

expondo ao risco a sua vida.” (4º§), a palavra 

destacada pode ser substituída, sem prejuízo 

semântico, por 

 a) assim. 

 b) salvo se. 

 c) ainda que. 

 d) portanto. 

 e) por conseguinte. 

  
Questão 111: CONSULPLAN - Psico 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
 

O prazer de matar 
 

Não passa uma semana sem que novos atentados 

matem dezenas de pessoas. Isso acontece com mais 

frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na 

Síria, em países da África Central. Matar inocentes 

indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez 

que leio uma notícia dessas, surpreendo‐ me como 

se a lesse pela primeira vez. 

 

Não há dúvida de que homicídio puro e simples não 

deixa de me espantar. De fato, tirar deliberadamente 

a vida de alguém é coisa que não compreendo nem 

aceito. Mas sei, como todo mundo, que, 

dependendo do seu temperamento, pode uma 

pessoa perder a cabeça e matar um suposto inimigo. 

 

Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, 

por isso mesmo, fazem isso com certa frequência. 

Lembro‐ me de um jovem que foi preso logo 

depois de liquidar um desafeto. Quando o policial 

lhe disse que no próximo ano seria maior de idade 

e, se voltasse a matar alguém, iria para a cadeia, ele 

respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 

 

No que se refere aos atentados, há os motivados por 

razões políticas e religiosas e há os que, ao que tudo 

indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é 

pirado. Esses são os atentados tipicamente 

norte‐ americanos. Com impressionante frequência, 

surge um sujeito empunhando um revólver ou um 

fuzil‐ metralhadora que começa a disparar a esmo 

dentro de um shopping ou de uma universidade. Ele 

sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por 

policiais. 

 

A loucura é certamente um componente desse 

desatino homicida. Não obstante, a gente se 

pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. 

Será porque todo mundo lá tem arma em casa ou no 

porão? Os fabricantes de armas garantem que não, 

que não é por isso, mas tenho dificuldade de 

acreditar neles. 

 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja 

motivação é político‐ religiosa, e difere também, 

por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, 

pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 

objetiva e friamente por um líder. 

 

A afinidade que há entre eles é o propósito de 

assassinar pessoas inocentes. E é precisamente esse 

ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por 

exemplo, um terrorista, com o corpo coberto de 

bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, 

explode as bombas e a si mesmo, matando dezenas 

de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não 

ser mostrar seu ódio ao adversário; e, nesse caso, 

por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria 

homicida desconhece limites. É outra modalidade 

de loucura. 

 

Mas há ainda os casos em que a fúria homicida 

mata indiscriminadamente pessoas de outros países, 

que nada têm a ver com os propósitos do atentado. 

Exemplo disso foi o caso das Torres Gêmeas, em 

Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O 

atentado visava os norte‐ americanos, mas matou 

franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem 



mesmo se pode excluir, dentre as vítimas daquele 

atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a 

causa defendida pelos terroristas. É a insensatez 

levada ao último grau, que só se explica pela 

cegueira a que leva o fanatismo religioso. 

 

O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que 

o atentado terrorista não traz nenhum benefício a 

quem o projeta e o faz acontecer, a não ser 

satisfazer seus desejos homicidas. De fato, o 

terrorismo é a expressão da derrota política de 

quem o promove, a reação desesperada de quem 

sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer 

o adversário e chegar ao poder. 

 

Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal 

desvario, mesmo porque, além do assassinato em 

massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o 

terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 

fatos quase inacreditáveis. 

 

Como o que ouvi da boca do chefe supremo do 

Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o menino 

bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, 

em Israel, era seu filho e tinha 16 anos. E 

acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está 

sendo preparado para se sacrificar por Alá”. O 

curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas 

ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/ 

2014. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐ o‐ pra

zer‐ de‐ matar.shtml.) 
  

No penúltimo parágrafo, o articulista afirma “Mas, 

ao fim de tudo, não consigo entender tal desvario, 

[...]” (10º§), porque 

 a) os terroristas desejam alcançar o poder. 

 b) atentados envolvem ações criminosas difíceis de 

imaginar. 

 c) os terroristas desconhecem os cidadãos que 

morrem nos atentados. 

 d) atentados terroristas promovem a matança 

indiscriminada de crianças. 

 e) morrem pessoas inocentes que não têm nada a 

ver com os assassinatos. 

  
Questão 112: CONSULPLAN - Adm 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

As verdades da razão 
 

Raciocinar não é algo que aprendemos na solidão, 

mas algo que inventamos ao nos comunicar e nos 

confrontar com os semelhantes: toda razão é 

fundamentalmente conversação. “Conversar” não é 

o mesmo que ouvir sermões ou atender a vozes de 

comando. Só se conversa – sobretudo só se discute 

– entre iguais. Por isso o hábito filosófico de 

raciocinar nasce na Grécia, junto com as 

instituições políticas da democracia. Ninguém pode 

discutir com Assurbanipal ou com Nero, e ninguém 

pode conversar abertamente em uma sociedade em 

que existem castas sociais inamovíveis. [...] Afinal 

de contas, a disposição a filosofar consiste em 

decidir-se a tratar os outros como se também 

fossem filósofos: oferecendo-lhes razões, ouvindo 

as deles e construindo a verdade, sempre em 

dúvida, a partir do encontro entre umas e outras. 

 

[...] Oferecemos nossa opinião aos outros para que 

a debatam e por sua vez a aceitem ou refutem, não 

simplesmente para que saibam “onde estamos e 

quem somos”. E é claro que nem todas as opiniões 

são igualmente válidas: valem mais as que têm 

melhores argumentos a seu favor e as que melhor 

resistem à prova de fogo do debate com as objeções 

que lhe sejam colocadas. 

 

[...] A razão não está situada como um árbitro 

semidivino acima de nós para resolver nossas 

disputas; ela funciona dentro de nós e entre nós. 

Não só temos que ser capazes de exercer a razão 

em nossas argumentações como também – e isso é 

muito importante e, talvez, mais difícil ainda – 

devemos desenvolver a capacidade de ser 

convencidos pelas melhores razões, venham de 

quem vierem. [...] A partir da perspectiva 

racionalista, a verdade buscada é sempre resultado, 

não ponto de partida: e essa busca incluía 

conversação entre iguais, a polêmica, o debate, a 

controvérsia. Não como afirmação da própria 

subjetividade, mas como caminho para alcançar 

uma verdade objetiva através das múltiplas 

subjetividades. 

  
(Fernando Savater. “As verdades da razão”. In: As perguntas da vida. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001.) 
  

Os termos destacados em “Não como afirmação da 

própria subjetividade, mas como caminho para 

alcançar uma verdade objetiva através das 

múltiplas subjetividades.” (3º§) indicam, 

respectivamente, uma relação de 

 a)  ressalva e explicação. 

 b)  oposição e finalidade. 

 c)  oposição e explicação. 

 d)  explicação e finalidade. 

  
Questão 113: CONSULPLAN - Adm 

(MAPA)/MAPA/2014  



Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

As verdades da razão 
 

Raciocinar não é algo que aprendemos na solidão, 

mas algo que inventamos ao nos comunicar e nos 

confrontar com os semelhantes: toda razão é 

fundamentalmente conversação. “Conversar” não é 

o mesmo que ouvir sermões ou atender a vozes de 

comando. Só se conversa – sobretudo só se discute 

– entre iguais. Por isso o hábito filosófico de 

raciocinar nasce na Grécia, junto com as 

instituições políticas da democracia. Ninguém pode 

discutir com Assurbanipal ou com Nero, e ninguém 

pode conversar abertamente em uma sociedade em 

que existem castas sociais inamovíveis. [...] Afinal 

de contas, a disposição a filosofar consiste em 

decidir-se a tratar os outros como se também 

fossem filósofos: oferecendo-lhes razões, ouvindo 

as deles e construindo a verdade, sempre em 

dúvida, a partir do encontro entre umas e outras. 

 

[...] Oferecemos nossa opinião aos outros para que 

a debatam e por sua vez a aceitem ou refutem, não 

simplesmente para que saibam “onde estamos e 

quem somos”. E é claro que nem todas as opiniões 

são igualmente válidas: valem mais as que têm 

melhores argumentos a seu favor e as que melhor 

resistem à prova de fogo do debate com as objeções 

que lhe sejam colocadas. 

 

[...] A razão não está situada como um árbitro 

semidivino acima de nós para resolver nossas 

disputas; ela funciona dentro de nós e entre nós. 

Não só temos que ser capazes de exercer a razão 

em nossas argumentações como também – e isso é 

muito importante e, talvez, mais difícil ainda – 

devemos desenvolver a capacidade de ser 

convencidos pelas melhores razões, venham de 

quem vierem. [...] A partir da perspectiva 

racionalista, a verdade buscada é sempre resultado, 

não ponto de partida: e essa busca incluía 

conversação entre iguais, a polêmica, o debate, a 

controvérsia. Não como afirmação da própria 

subjetividade, mas como caminho para alcançar 

uma verdade objetiva através das múltiplas 

subjetividades. 

  
(Fernando Savater. “As verdades da razão”. In: As perguntas da vida. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001.) 
  

A partir de mecanismos linguísticos que permitem 

uma sequência lógico-semântica entre as partes do 

texto, identifique a referenciação corretamente 

estabelecida quanto ao destacado em “– e isso é 

muito importante e, talvez, mais difícil ainda –” 

(3º§). 

 a)  A capacidade de exercer a razão em nossas 

argumentações. 

 b)  O exemplo dado de comparação entre razão e 

árbitro semidivino. 

 c)  A consciência de que a razão não está situada 

como um árbitro semidivino. 

 d)  O desenvolvimento da capacidade de sermos 

convencidos pelas melhores razões. 

  

  
Questão 114: CONSULPLAN - Ag Adm 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Enrolando a língua 
 

Leio com frequência coisas assim: “as milhões de 

pessoas”... Me digam, milhões agora é feminino? 

Ah, é porque se trata de pessoas? Ao que saiba, a 

palavra milhão, como a palavra litro ou dúzia, 

indica quantidade: um milhão de alguma coisa; não 

é isso ou eu estou atrasado? Será então que 

devemos dizer uma litro de água porque água é 

feminino, e dois dúzias de ovos porque ovo é 

masculino? Devo insistir no uso correto da língua 

ou isto é coisa ultrapassada? Confesso que ando 

meio confuso. 

  
(Ferreira Gullar. Disponível em: http://portalliteral.terra.com.br. Acesso 

em: 09/01/2013.) 
  

Em “Ao que saiba, a palavra milhão, como a 

palavra litro ou dúzia, indica quantidade: um 

milhão de alguma coisa; não é isso ou eu estou 

atrasado?”, o autor utiliza como recurso 

argumentativo para expressar seus questionamentos 

um(a) 

 a)  citação. 

 b)  exemplo. 

 c)  comparação. 

 d)  enumeração. 

  
Questão 115: CONSULPLAN - Ag Adm 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto para responder à questão. 

 

Gerador de frases machistas 
  

Campanha da ONU tenta mudar estereótipos 

femininos que se propagam em sistemas de buscas 

na internet. 

  

Dessa os internautas de língua portuguesa 



escaparam por pouco. O órgão das Nações Unidas 

para a igualdade de gênero lançou campanha 

mundial em novembro deste 2013 contra o 

machismo entranhado nos sistemas de busca da 

internet. O preenchimento automático do Google 

sugere ao usuário uma lista dos termos mais 

procurados ligados aos termos digitados. 

 

Ao digitar “women shouldn’t” (mulheres não 

devem) no campo de pesquisa, o publicitário 

Christopher Hunt (diretor de arte da agência Ogilvy 

& Mather, em Dubai, nos Emirados Árabes) 

percebeu que a ferramenta autocompletar frases 

sugeria construções como “mulheres não devem 

trabalhar”, “ter direitos”, “votar”, “falar na igreja”, 

“serem dignas de confiança” ou como “mulheres 

precisam ser disciplinadas”. A busca pela mesma 

expressão, com a palavra “homem” como sujeito, 

traz resultados bem diferentes: “homem não deve 

chorar”, “ser bonzinho” etc. 

  

Em português, a expressão “mulheres não devem” 

não enumera sugestões sexistas ao Google, ao 

menos nas buscas mais populares no Brasil. Os 

estereótipos emergem, na verdade, quando o termo 

pesquisado é “mulherada”. 

  
(Língua Portuguesa, Dez/2013.) 
  

Os elementos de coesão são responsáveis pela 

clareza do texto. Ao iniciar o texto usando o 

pronome demonstrativo, é feita uma referência à 

 a)  mudança de estereótipos femininos. 

 b)  busca na Internet por estereótipos femininos. 

 c)  campanha da ONU para a igualdade de gênero. 

 d)  situação tratada quanto ao “gerador de frases 

machistas”. 

  
Questão 116: CONSULPLAN - Ag Adm 

(MAPA)/MAPA/2014  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

É sina de minha amiga penar pela sorte do próximo, 

se bem que seja um penar jubiloso. Explico-me. 

Todo sofrimento alheio a preocupa e acende nela o 

facho da ação, que a torna feliz. Não distingue entre 

gente e bicho, quando tem de agir, mas, como há 

inúmeras sociedades (com verbas) para o bem dos 

homens, e uma só, sem recurso, para o bem dos 

animais, é nesta última que gosta de militar. Os 

problemas aparecem-lhe em cardume, e parece que 

a escolhem de preferência a outras criaturas de 

menor sensibilidade e iniciativa (...). 

 
(Carlos Drummond de Andrade. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, 1988.) 

  

A relação estabelecida pelos elementos destacados 

contribui para a organização dos enunciados do 

texto. A partir desta perspectiva, assinale a relação 

corretamente indicada. 

 a)  “[...] se bem que seja um penar jubiloso.” – 

condição 

 b)  “[...] preocupa e acende nela o facho da ação, 

que a torna feliz.” – adição 

 c)  “[...] tem de agir, mas, como há inúmeras 

sociedades (com verbas) [...]”– explicação 

 d)   “[...] sem recurso, para o bem dos animais, é 

nesta última que gosta de militar.” – causa 

  
Questão 117: CONSULPLAN - Aux SB 

(CODESP)/CODESP/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
  

O bom e o mau 
  

Se me perguntarem (ninguém me pergunta nada há 

muito tempo) o que mais me irrita atualmente e o 

que mais me gratifica, eu responderei que é o 

computador. Na verdade, fica difícil imaginar a 

vida profissional sem ele, seus recursos de memória 

e arquivo, a capacidade de fazer correções, eliminar 

ou acrescentar palavras e parágrafos. 

  

É também irritante, sobretudo com os programas 

cada vez mais avançados que bolam para os 

usuários. Não sei qual foi o gênio que programou 

os dias da semana (segunda, terça, quarta etc.) com 

maiúsculas. Não os uso assim, e toda vez que 

começo a escrever “na segunda fila” ou “ter ou não 

ter eis a questão” sou obrigado a eliminar a 

maiúscula, pois o computador, para melhor e mais 

rapidamente nos servir, acha que eu vou escrever o 

que não quero nem preciso escrever. 

  

Acho que já contei essa história. Se contei, conto‐ a 

outra vez, pois ela expressa exatamente o que o 

computador pode nos dar de bom e ruim. Um 

escritor norte‐ americano escreveu um romance em 

que o personagem principal teria nome de Julieta. 

Um amigo, que leu os originais, achou que o nome 

italiano não combinava com a mocinha do oeste 

dos Estados Unidos, que devia se chamar Bárbara, 

Carol ou Kate. 

  

O autor concordou e usando o recurso do 

“replace”, ordenou que toda vez que aparecesse a 

palavra “Julieta”, fosse ela substituída pela palavra 

“Bárbara”. Mandou o original assim emendado para 



a editora e quando recebeu o primeiro exemplar de 

sua obra, verificou que seus personagens haviam 

ido ao teatro assistir a uma peça de Shakespeare 

intitulada “Romeu e Bárbara”. 

  

Ao computador pode‐ se aplicar aquele 

pensamento do cão de Quincas Borba, que para 

facilitar as coisas, tinha o mesmo nome do dono: 

“Nada é completamente bom, nada é 

completamente mau”. 

  
(Cony, Carlos Heitor. O bom e o mau. In: Costa, Manuel da Silva (Org.). 

Crônica brasileira contemporânea. São Paulo: Salamandra, 2005. p. 

30‐ 31.) 
  

Observa‐ se que o trecho “É também irritante,...” 

(2º§) estabelece com o trecho anterior “Na verdade, 

fica difícil imaginar a vida profissional sem ele, 

seus recursos de memória e arquivo, a capacidade 

de fazer correções, eliminar ou acrescentar 

palavras e parágrafos.” (1º§) uma relação de 

sentido que não foi explicitada por nenhum 

conectivo. O conectivo que poderia ser 

corretamente empregado é 

 a) mas. 

 b) pois. 

 c) já que. 

 d) porque. 

 e) visto que. 

  
Questão 118: CONSULPLAN - Aux SB 

(CODESP)/CODESP/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
  

O bom e o mau 
  

Se me perguntarem (ninguém me pergunta nada há 

muito tempo) o que mais me irrita atualmente e o 

que mais me gratifica, eu responderei que é o 

computador. Na verdade, fica difícil imaginar a 

vida profissional sem ele, seus recursos de memória 

e arquivo, a capacidade de fazer correções, eliminar 

ou acrescentar palavras e parágrafos. 

  

É também irritante, sobretudo com os programas 

cada vez mais avançados que bolam para os 

usuários. Não sei qual foi o gênio que programou 

os dias da semana (segunda, terça, quarta etc.) com 

maiúsculas. Não os uso assim, e toda vez que 

começo a escrever “na segunda fila” ou “ter ou não 

ter eis a questão” sou obrigado a eliminar a 

maiúscula, pois o computador, para melhor e mais 

rapidamente nos servir, acha que eu vou escrever o 

que não quero nem preciso escrever. 

  

Acho que já contei essa história. Se contei, conto‐ a 

outra vez, pois ela expressa exatamente o que o 

computador pode nos dar de bom e ruim. Um 

escritor norte‐ americano escreveu um romance em 

que o personagem principal teria nome de Julieta. 

Um amigo, que leu os originais, achou que o nome 

italiano não combinava com a mocinha do oeste 

dos Estados Unidos, que devia se chamar Bárbara, 

Carol ou Kate. 

  

O autor concordou e usando o recurso do 

“replace”, ordenou que toda vez que aparecesse a 

palavra “Julieta”, fosse ela substituída pela palavra 

“Bárbara”. Mandou o original assim emendado para 

a editora e quando recebeu o primeiro exemplar de 

sua obra, verificou que seus personagens haviam 

ido ao teatro assistir a uma peça de Shakespeare 

intitulada “Romeu e Bárbara”. 

  

Ao computador pode‐ se aplicar aquele 

pensamento do cão de Quincas Borba, que para 

facilitar as coisas, tinha o mesmo nome do dono: 

“Nada é completamente bom, nada é 

completamente mau”. 

  
(Cony, Carlos Heitor. O bom e o mau. In: Costa, Manuel da Silva (Org.). 

Crônica brasileira contemporânea. São Paulo: Salamandra, 2005. p. 

30‐ 31.) 
  

No trecho “... sou obrigado a eliminar a maiúscula, 

pois o computador, para melhor e mais 

rapidamente nos servir, acha que eu vou escrever o 

que não quero nem preciso escrever.” (2º§), o 

conectivo destacado estabelece com a ideia que o 

antecede uma relação de 

 a) oposição. 

 b) conclusão. 

 c) explicação. 

 d) comparação. 

 e) consequência. 

  
Questão 119: CONSULPLAN - Aux SB 

(CODESP)/CODESP/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
  

O bom e o mau 
  

Se me perguntarem (ninguém me pergunta nada há 

muito tempo) o que mais me irrita atualmente e o 

que mais me gratifica, eu responderei que é o 

computador. Na verdade, fica difícil imaginar a 

vida profissional sem ele, seus recursos de memória 

e arquivo, a capacidade de fazer correções, eliminar 



ou acrescentar palavras e parágrafos. 

  

É também irritante, sobretudo com os programas 

cada vez mais avançados que bolam para os 

usuários. Não sei qual foi o gênio que programou 

os dias da semana (segunda, terça, quarta etc.) com 

maiúsculas. Não os uso assim, e toda vez que 

começo a escrever “na segunda fila” ou “ter ou não 

ter eis a questão” sou obrigado a eliminar a 

maiúscula, pois o computador, para melhor e mais 

rapidamente nos servir, acha que eu vou escrever o 

que não quero nem preciso escrever. 

  

Acho que já contei essa história. Se contei, conto‐ a 

outra vez, pois ela expressa exatamente o que o 

computador pode nos dar de bom e ruim. Um 

escritor norte‐ americano escreveu um romance em 

que o personagem principal teria nome de Julieta. 

Um amigo, que leu os originais, achou que o nome 

italiano não combinava com a mocinha do oeste 

dos Estados Unidos, que devia se chamar Bárbara, 

Carol ou Kate. 

  

O autor concordou e usando o recurso do 

“replace”, ordenou que toda vez que aparecesse a 

palavra “Julieta”, fosse ela substituída pela palavra 

“Bárbara”. Mandou o original assim emendado para 

a editora e quando recebeu o primeiro exemplar de 

sua obra, verificou que seus personagens haviam 

ido ao teatro assistir a uma peça de Shakespeare 

intitulada “Romeu e Bárbara”. 

  

Ao computador pode‐ se aplicar aquele 

pensamento do cão de Quincas Borba, que para 

facilitar as coisas, tinha o mesmo nome do dono: 

“Nada é completamente bom, nada é 

completamente mau”. 

  
(Cony, Carlos Heitor. O bom e o mau. In: Costa, Manuel da Silva (Org.). 

Crônica brasileira contemporânea. São Paulo: Salamandra, 2005. p. 

30‐ 31.) 
  

No trecho “Não os uso assim,...” (2º§), a palavra 

destacada refere‐ se a 

 a) gênios. 

 b) usuários. 

 c) avançados. 

 d) programas. 

 e) dias da semana. 

  
Questão 120: CONSULPLAN - Aux SB 

(CODESP)/CODESP/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
  

O bom e o mau 
  

Se me perguntarem (ninguém me pergunta nada há 

muito tempo) o que mais me irrita atualmente e o 

que mais me gratifica, eu responderei que é o 

computador. Na verdade, fica difícil imaginar a 

vida profissional sem ele, seus recursos de memória 

e arquivo, a capacidade de fazer correções, eliminar 

ou acrescentar palavras e parágrafos. 

  

É também irritante, sobretudo com os programas 

cada vez mais avançados que bolam para os 

usuários. Não sei qual foi o gênio que programou 

os dias da semana (segunda, terça, quarta etc.) com 

maiúsculas. Não os uso assim, e toda vez que 

começo a escrever “na segunda fila” ou “ter ou não 

ter eis a questão” sou obrigado a eliminar a 

maiúscula, pois o computador, para melhor e mais 

rapidamente nos servir, acha que eu vou escrever o 

que não quero nem preciso escrever. 

  

Acho que já contei essa história. Se contei, conto‐ a 

outra vez, pois ela expressa exatamente o que o 

computador pode nos dar de bom e ruim. Um 

escritor norte‐ americano escreveu um romance em 

que o personagem principal teria nome de Julieta. 

Um amigo, que leu os originais, achou que o nome 

italiano não combinava com a mocinha do oeste 

dos Estados Unidos, que devia se chamar Bárbara, 

Carol ou Kate. 

  

O autor concordou e usando o recurso do 

“replace”, ordenou que toda vez que aparecesse a 

palavra “Julieta”, fosse ela substituída pela palavra 

“Bárbara”. Mandou o original assim emendado para 

a editora e quando recebeu o primeiro exemplar de 

sua obra, verificou que seus personagens haviam 

ido ao teatro assistir a uma peça de Shakespeare 

intitulada “Romeu e Bárbara”. 

  

Ao computador pode‐ se aplicar aquele 

pensamento do cão de Quincas Borba, que para 

facilitar as coisas, tinha o mesmo nome do dono: 

“Nada é completamente bom, nada é 

completamente mau”. 

  
(Cony, Carlos Heitor. O bom e o mau. In: Costa, Manuel da Silva (Org.). 

Crônica brasileira contemporânea. São Paulo: Salamandra, 2005. p. 

30‐ 31.) 
  

Assinale a alternativa em que a palavra destacada 

exerce função morfossintática DIFERENTE das 

demais palavras destacadas. 

 a) “… eu responderei que é o computador.” (1º§) 

 b) “... achou que o nome italiano não 

combinava...” (3º§) 



 c) “... verificou que seus personagens haviam ido 

ao teatro...” (4º§) 

 d) “… ela expressa exatamente o que o 

computador pode nos dar...” (3º§) 

 e) “… sobretudo com os programas cada vez mais 

avançados que bolam para os usuários.” (2º§) 

  
Questão 121: CONSULPLAN - Dent 

(CODESP)/CODESP/Periodontista/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto 
  

Envelhecer com mel ou fel? 
  

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo 

mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade 

crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão 

ficando sábias. Um rancor cobre‐ lhes a pele, a 

escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão 

ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. 

Estão amargos. Com fel nos olhos. 

  

[...] 

  

Envelhecer deveria ser como planar. Como quem 

não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. 

Assim como a nave que sai do desgaste da 

atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, 

e vai gastando nenhum‐ quase combustível, 

flutuando como uma caravela no mar ou uma 

cápsula no cosmos. 

  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 

que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso 

dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando 

percebem a hora da morte, caminham 

pausadamente para um certo lugar – o cemitério 

dos elefantes, e aí morrem,  completamente, com a 

grandeza existencial só aos sábios permitida. 

  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos 

limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na 

adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando 

vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque 

velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 

densamente. E dão prazer. 

  

O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 

pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante 

como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai 

consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, 

encaixando‐ se nas mãos da cozinheira como 

nenhuma outra faca nova. 

  

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens 

envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 

por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria 

uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se 

gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam 

perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou‐ se, 

foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, 

sem nenhum gemido ou resmungo. 

  

[...] 

  

Especialistas vão dizer que envelhece mal o 

indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 

assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma 

grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial 

porém. Pois não se sabe por que estranhos 

caminhos de sublimação, há pessoas que, embora 

roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, 

um arco‐ íris na alma. 

  

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 

envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman 

tem um poema onde vai dizendo: “Penso que podia 

viver com os animais que são plácidos e bastam‐ se 

a si mesmos”. 

  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a 

natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 

entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1984.) 
  

A oração sublinhada em “Estão ficando velhas, 

mas não estão ficando sábias.” (1º§) estabelece, 

com o período anterior, uma relação de 

 a) causa. 

 b) adição. 

 c) oposição. 

 d) conclusão. 

 e) explicação. 

  
Questão 122: CONSULPLAN - TJ 

TSE/TSE/Administrativa/2012  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Presente perfeito 
 

Aproveito a chegada do 13° salário e a proximidade 

do Natal para discutir o presente perfeito. Num 

mundo perfeitamente racional, ninguém nem 

pestanejaria antes de presentear seus familiares e 

amigos com dinheiro vivo. 

 

Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o 



risco de errar, pois o presenteado escolhe o que 

quiser, e no tamanho certo. Melhor, ele pode juntar 

recursos de diversas origens e comprar um item 

mais caro, que ninguém sozinho poderia oferecer-

lhe. 

 

Só que o mundo não é um lugar racional. Se você 

regalar sua mulher com um caríssimo jantar na 

expectativa de uma noite tórrida de amor, estará 

sendo romântico. Mas, se ousar oferecer-lhe 

dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples 

cafajeste. 

 

Analogamente, você ficará bem se levar um bom 

vinho para o almoço de Dia das Mães na casa da 

sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e 

estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se tornará 

“persona non grata” para sempre naquele lar. 

 

Essas incongruências chamaram a atenção de 

economistas comportamentais, que desenvolveram 

modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos 

em dois mundos distintos, o das relações sociais e o 

da economia de mercado. Enquanto o primeiro é 

regido por valores como amor e lealdade, o 

segundo tem como marca indexadores monetários e 

contratos. Sempre que misturamos os dois registros, 

surgem mal-entendidos. 

  

O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe 

que, no mundo das relações sociais, o presente 

serve para aliviar culpas: ofereça ao presenteado 

algo de que ele goste, mas acha bobagem comprar, 

como um jantar naquele restaurante chique ou um 

perfume um pouco mais caro. O que você está lhe 

dando, na verdade, é uma licença para ser 

extravagante. 

 

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o 

sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada 

mais são que dinheiro com prazo de validade e 

restrições de onde pode ser gasto. 

 
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 
  

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o 

sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada 

mais são que dinheiro com prazo de validade e 

restrições de onde pode ser gasto. No trecho 

anterior, o pronome destacado, em relação ao texto, 

exerce papel 

 a)  pleonástico. 

 b)  dêitico. 

 c)  catafórico. 

 d)  anafórico. 

  

Questão 123: CONSULPLAN - TJ 

TSE/TSE/Administrativa/2012  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Presente perfeito 
 

Aproveito a chegada do 13° salário e a proximidade 

do Natal para discutir o presente perfeito. Num 

mundo perfeitamente racional, ninguém nem 

pestanejaria antes de presentear seus familiares e 

amigos com dinheiro vivo. 

 

Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o 

risco de errar, pois o presenteado escolhe o que 

quiser, e no tamanho certo. Melhor, ele pode juntar 

recursos de diversas origens e comprar um item 

mais caro, que ninguém sozinho poderia oferecer-

lhe. 

 

Só que o mundo não é um lugar racional. Se você 

regalar sua mulher com um caríssimo jantar na 

expectativa de uma noite tórrida de amor, estará 

sendo romântico. Mas, se ousar oferecer-lhe 

dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples 

cafajeste. 

 

Analogamente, você ficará bem se levar um bom 

vinho para o almoço de Dia das Mães na casa da 

sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e 

estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se tornará 

“persona non grata” para sempre naquele lar. 

 

Essas incongruências chamaram a atenção de 

economistas comportamentais, que desenvolveram 

modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos 

em dois mundos distintos, o das relações sociais e o 

da economia de mercado. Enquanto o primeiro é 

regido por valores como amor e lealdade, o 

segundo tem como marca indexadores monetários e 

contratos. Sempre que misturamos os dois registros, 

surgem mal-entendidos. 

  

O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe 

que, no mundo das relações sociais, o presente 

serve para aliviar culpas: ofereça ao presenteado 

algo de que ele goste, mas acha bobagem comprar, 

como um jantar naquele restaurante chique ou um 

perfume um pouco mais caro. O que você está lhe 

dando, na verdade, é uma licença para ser 

extravagante. 

 

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o 

sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada 

mais são que dinheiro com prazo de validade e 

restrições de onde pode ser gasto. 



 
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 
  

Enquanto o primeiro é regido por valores como 

amor e lealdade, o segundo tem como marca 

indexadores monetários e contratos. Assinale a 

alternativa que poderia substituir Enquanto no 

período anterior, sem modificação de sentido. 

 a)  Como 

 b)  Já que 

 c)  Ao passo que 

 d)  Quando 

  

  

  

  

  
Questão 124: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto para responder à questão. 

  

Papel aceita tudo 
  

Papel aceita tudo e “papel”, nessa expressão 

surrada dos velhos jornalistas, ocupa aqui a vaga de 

qualquer espaço útil a mensagens (a tela do 

computador, o dial do rádio, o sinal da TV, a 

conversa no bar etc.). 

  

Papel não tem superego, não faz autocrítica, não 

corrige o que colocamos nele (com o andar da 

tecnologia da correção automática, alguns dirão, 

“ainda não”). Da capa de revista que só faz 

panfletagem direitosa ao programa de auditório 

ruim, muita coisa é vomitada sem revisão ou 

segunda opinião. 

  

A tecnologia da comunicação nos abriu horizontes. 

Mas, de tanto ser usada para manter os privilégios 

de sempre, a informação parece antes confirmar a 

preconcepção irrefletida, em vez de ampliar a visão 

das coisas. Mais do que um gesto de precisão, a 

revisão (de nossos textos, nossas ideias e certezas) é 

por isso um ato de carinho para com os outros. É o 

manifesto verbal de nosso cuidado, do zelo pela 

convivência, pela criação de um ambiente em 

comum em que as pessoas possam instigar outras a 

serem mais criativas e felizes. Não é exagero: o 

mundo insiste a toda hora no cada um por si, somos 

mal pagos e trabalhamos demais, é preciso atenção 

para sentir se o que apresentamos de volta não é só 

uma nova contribuição de piora, a confirmação de 

preconceitos, um reforço aos privilégios de poucos. 

  

Na Roma antiga, governantes nomeavam delatores 

(do latim delatio, reportar, contar) para andar pelas 

ruas, ouvido atento ao que as pessoas diziam deles, 

e rebater a onda, lançando rumores que lhes fossem 

benéficos. Nero fez isso quando acusado do 

incêndio de Roma (64 a.C.). Impopular, foi acusado 

pelo episódio. Como só desmentir seria ineficaz, 

mandou espalhar que os culpados eram cristãos – a 

Geni da época, em quem todos jogavam pedras. 

  

Nero inaugurou o oportunismo do veículo, até hoje 

em uso. A vida brasileira tem mostrado que é 

preciso aprender a detectar os sinais desse tipo de 

oportunismo. Afinal, qualquer que seja a forma que 

usam para falar com a gente, ela aceitará tudo. 

  
(Luiz Costa Pereira Júnior. Língua Portuguesa. São Paulo: Segmento, 

julho/2013.) 
  

O termo em destaque “... não corrige o que 

colocamos nele...” (2º§) atua, no texto, como 

elemento de coesão e tem como referente: 

 a) Texto. 

 b) Papel. 

 c) Superego. 

 d) Autocrítica. 

  
Questão 125: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto para responder à questão. 

  

A questão síria 
  

Às 3 da madrugada de 21 de agosto, um ataque 

químico dizimou centenas no subúrbio de 

Damasco. Estimam‐ se 1,4 mil mortos na capital 

síria, cerca de 400 deles crianças. As imagens e 

testemunhos das vítimas rapidamente 

espalharam‐ se pela rede e chocaram o mundo. Não 

se comprovou a autoria do que aconteceu naquela 

noite nos povoados sob controle de rebeldes sírios, 

mas atestou‐ se o uso de gás sarin (substância 

usada pelos nazistas) que afeta o sistema nervoso e 

pode matar milhares em pouco tempo. O episódio 

foi aparentemente encerrado com uma saída 

diplomática, em que o ditador Bashar al‐ Assad, 

acusado pelos Estados Unidos de ter atacado seu 

próprio povo, comprometeu‐ se a entregar as armas 

químicas em seu poder. 

  
(Lívia Perozim. Carta na escola. Edição 80. Outubro/2013. Adaptado.) 
  

Para que um texto possa ser considerado coeso, são 

acionados recursos que expressam relações entre 



elementos e frases. Em “... cerca de 400 deles 

crianças.”, o termo em destaque faz referência a 

 a) mortos 

 b) crianças 

 c) centenas 

 d) testemunhos 

  
Questão 126: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto para responder à questão. 

  

Uma chance de proteger o futuro 
  

Imagine um mundo com secas, tempestades e fome, 

com ilhas e regiões costeiras inundadas, onde 

milhões de pessoas morrem por causa da poluição 

do ar e das águas, enquanto outras buscam refúgio 

em lugares mais seguros e alguns ainda lutam entre 

si pelos escassos recursos naturais. 

  

Em contraponto, imagine um mundo com ar e água 

limpos, com tecnologia, onde casas, transportes e 

indústrias estejam a serviço de toda a população, 

onde todos compartilhem os benefícios do 

desenvolvimento, da industrialização e de recursos 

naturais; imagine ainda que esta situação possa se 

sustentar de uma geração para a outra. A escolha 

entre esses dois futuros cabe a nós. 

  
(Kofi Annan, secretário geral da ONU. Folha de S. Paulo. São Paulo, 

30/06/2002. Fragmento.) 
  

No trecho “... onde milhões de pessoas morrem por 

causa da poluição do ar e das águas, enquanto 

outras buscam refúgio...” os termos em destaque 

expressam, respectivamente, a ideia de 

 a) lugar e tempo. 

 b) causa e consequência. 

 c) intensidade e alternância. 

 d) dúvida e proporcionalidade. 

  
Questão 127: CONSULPLAN - Sold (CBM 

TO)/CBM TO/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto para responder à questão. 

  

Uma chance de proteger o futuro 
  

Imagine um mundo com secas, tempestades e fome, 

com ilhas e regiões costeiras inundadas, onde 

milhões de pessoas morrem por causa da poluição 

do ar e das águas, enquanto outras buscam refúgio 

em lugares mais seguros e alguns ainda lutam entre 

si pelos escassos recursos naturais. 

  

Em contraponto, imagine um mundo com ar e água 

limpos, com tecnologia, onde casas, transportes e 

indústrias estejam a serviço de toda a população, 

onde todos compartilhem os benefícios do 

desenvolvimento, da industrialização e de recursos 

naturais; imagine ainda que esta situação possa se 

sustentar de uma geração para a outra. A escolha 

entre esses dois futuros cabe a nós. 

  
(Kofi Annan, secretário geral da ONU. Folha de S. Paulo. São Paulo, 

30/06/2002. Fragmento.) 
  

Ao introduzir o 2º parágrafo com a expressão “Em 

contraponto”, o articulista estabelece que 

 a) no 1º parágrafo foram apresentados fatos, mas 

no 2º ele irá apresentar seu ponto de vista. 

 b) as ideias do 2º parágrafo são uma progressão do 

exposto no 1º, sendo o 2º uma consequência do 1º. 

 c) no 2º parágrafo serão apresentadas situações 

contrastantes com as que foram apresentadas 

anteriormente. 

 d) a exposição feita no 2º parágrafo é uma 

continuidade do 1º, de modo a concluir o que foi 

dito anteriormente. 

  
Questão 128: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM 

TO/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto III. 

 

Fotos roubadas: a vítima abre as portas para o 

ladrão  
  

Não é difícil para um hacker, com o conhecimento 

técnico certo, invadir um computador pessoal e 

colher dali fotos e informações que possa usar para 

denegrir a imagem da vítima na Internet ou 

chantageá-la. Mas para alcançar seu objetivo, o 

criminoso depende da ajuda do usuário: o clique em 

um link desconhecido, enviado na maioria das 

vezes por e-mail. “O criminoso encontra uma forma 

de entrar, mas precisa de um ambiente favorável. E 

isso acontece quando você clica em um link que 

não é seguro ou mantém uma senha fraca para 

acesso ao e-mail, por exemplo”, explica, ao site de 

VEJA, o especialista em crimes virtuais, 

Wanderson Castilho. 

 

Assim, o cracker ganha passagem liberada para as 

informações fornecidas pelo usuário, que se torna o 

“causador de sua falta de privacidade”, define 

Castilho. “De repente, ele nem chegou a entrar no 

computador, mas teve o caminho facilitado pelo e-



mail, por onde foram enviadas senhas e outros 

dados sigilosos”, exemplifica o especialista, que é 

autor do livro Manual do Detetive Virtual. “É muito 

pequena a probabilidade de um hacker invadir seu 

sistema aleatoriamente. É bem maior a chance de 

você contribuir para isso, instalando um programa 

malicioso, que autoriza a entrada do criminoso, 

deixando sua máquina aberta em algum lugar 

público.” 

 
(Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia 

/vida-digital/fotosroubadas- a-vitima-abre-as-portas-para-o-ladrao) 
  

Em “O criminoso encontra uma forma de entrar, 

mas precisa de um ambiente favorável.” há uma 

relação estabelecida no período de 

 a) restrição. 

 b) conclusão. 

 c) acréscimo. 

 d) explicação. 

  
Questão 129: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM 

TO/2013  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto V. 

 

Em 1964, nos EUA, às 3h20 da madrugada, uma 

mulher de vinte e oito anos voltava para casa após o 

trabalho. Ela era gerente de um bar da região. 

Diante do seu domicílio, na calçada, foi apunhalada 

por um homem. Vários moradores das casas 

vizinhas observaram a cena. Da sacada de um 

apartamento em frente um homem gritou: “Deixe a 

moça em paz!”. O agressor afastou-se por uns 

instantes, mas voltou em seguida, apunhalando-a de 

novo, enquanto ela gritava por socorro. Outras 

luzes se acenderam, ele pegou seu carro e partiu. 

Catherine Genovese arrastou-se até sua porta e 

tentava abri-la, quando o agressor voltou e lhe deu 

o golpe fatal. 

 

Às 3h50, a polícia recebeu um chamado de vizinhos 

e em dois minutos chegou ao local. Dentre as trinta 

e oito pessoas que assistiram ao assassinato, apenas 

um homem, uma senhora de setenta anos e uma 

jovem vieram falar com os policiais. O homem 

explicou que ao presenciar a agressão não sabia o 

que fazer e ligou para um de seus amigos 

advogados. Depois foi ao apartamento da mulher de 

setenta anos para lhe pedir que telefonasse para a 

polícia. Resmungou que ele mesmo não queria se 

envolver nesse caso. 

 
(Blackburn, Pierre in. Filosofando – Introdução à Filosofia.  

Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. 4ª Ed.  São 

Paulo: Moderna, 2009. Adaptado.) 

  

Para que haja uma articulação de ideias satisfatória, 

existem recursos que contribuem para a coesão 

textual. Dentre os termos destacados a seguir, NÃO 

se trata de uma referência à “mulher de vinte e oito 

anos”: 

 a) “Ela era gerente de um bar da região.” 

 b) “... voltou em seguida, apunhalando-a de 

novo,...” 

 c) “Catherine Genovese arrastou-se até sua 

porta...” 

 d) “... que ao presenciar a agressão não sabia o 

que fazer...” 

  
Questão 130: CONSULPLAN - TJ TRE MG/TRE 

MG/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Texto para responder à questão. 
 

Ao se casar, a cientista ambiental Annie Leonard 

recusou‐ se a buscar em uma joalheria da moda o 

seu anel de ouro, novo em folha, como costuma 

acontecer à maioria dos noivos nesse momento, 

repleto de simbolismos. Preferiu garimpar em um 

antiquário uma peça usada, que lhe ornasse o dedo 

anular. O episódio é descrito em seu extraordinário 

livro A História das Coisas (Editora Zahar), em que 

a autora faz uma análise sobre a origem das coisas 

que consumimos no dia a dia. Ela relaciona essa 

origem aos processos produtivos, nem sempre 

limpos, como ocorre com o algodão de nossas 

prosaicas camisetas básicas, ou mesmo o ouro, cuja 

extração ao redor do mundo ainda deixa um rastro 

obscuro de devastação ambiental, social, humana. 

 

Ao optar por não estimular o consumo do metal, 

nossa protagonista rompeu com a cadeia produtiva 

nefanda na qual o ouro costuma estar metido. 

Embora haja iniciativas ao redor do mundo que 

tentam limpar a pegada do metal precioso, fato é 

que para a América Latina o tema carece de 

emergencial revisão. 

  

Entre 2001 e 2013, cerca de 1.680 km2 de floresta 

tropical, algo como a cidade de São Paulo, foi 

perdido para a atividade ilegal na região, conforme 

recente estudo feito pela Universidade de Porto 

Rico, liderado pela pesquisadora Nora 

Álvarez‐ Berríos e publicado na revista 

Environmental Research Letters. 

 
(Disponível em: 

http://epoca.globo.com/colunas‐ e‐ blogs/blog‐ do‐ planeta/notícia/201

5/02/bmineracao‐ na‐ amazoniab‐ e‐ o‐ falso‐ brilho‐ da‐ festa.html. 

Acesso em: 06/02/2015. Fragmento Adaptado.) 



  

No trecho “(...) que lhe ornasse o dedo anular.” 

(1º§), o termo destacado refere‐ se a 

 a)  antiquário. 

 b)  peça usada. 

 c)  dedo anular. 

 d)  cientista ambiental. 

  
Questão 131: CONSULPLAN - TJ TRE MG/TRE 

MG/Apoio Especializado/Programação de 

Sistemas/2015  

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos 

Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc)  

Leia o texto para responder à questão. 

  

Eles são uma gracinha, alegram a casa e, para muita 

gente, são companhia indispensável. Mas há 

também quem não tem paciência, parte para a 

agressão e até enfrenta a lei por causa disso – quem 

não lembra do caso da enfermeira que agrediu até a 

morte um pequeno cão de raça yorkshire? A 

diferença é que, se antigamente as pessoas ficavam 

indiferentes, hoje elas exercem sua cidadania e 

denunciam. 

  

Mas ao contrário do que muita gente pensa, não 

existem direitos específicos para os animais de 

estimação. Como parte do meio ambiente eles têm 

proteção garantida contra práticas que os submetem 

à crueldade. Entretanto esses direitos nem sempre 

são respeitados e, ainda, cabe a sua 

regulamentação. E no direito brasileiro um animal é 

considerado uma coisa, difícil de entender pois 

“coisa” dá uma ideia de algo inanimado, mas talvez 

seja pelo fato de um animal não possuir 

personalidade jurídica, não respondendo assim 

pelos seus atos. Então, juridicamente falando, para 

que o animal tenha o seu direito exercido, é 

necessário que alguém responda por ele, por isso 

cabe ao dono o dever de guarda ou controle. Em 

outras palavras se queremos que os animais de 

estimação sejam respeitados, nós é que devemos 

fazer nossa parte. 

  
(Dinheiro & Direitos. Nº 48. Fev. 2014. p. 8‐ 9 . Adaptado.) 
 

No trecho “Eles são uma gracinha, alegram a casa 

e, para muita gente, são companhia indispensável” 

(1º§), o pronome refere‐ se a 

 a) cães. 

 b) yorkshires. 

 c) animais de estimação. 

 d) companhia indispensável. 

  
Questão 132: CONSULPLAN - Aux Adm (Monte 

Belo)/Pref Monte Belo/I/2011  

Assunto: Semântica  

Nesta trajetória, em parte minha, em parte de 

minhas ficções – já escritas ou ainda nem definidas 

– ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a 

vida mas uma vida digna; o bem maior não é o 

amor mas um amor que dê alegria e paz – e que, 

mesmo se terminar, continuará nos aquecendo na 

memória. 

 

E que há sempre, em algum lugar talvez 

inesperado, a possibilidade de música e voo. 

 

Não há fase da vida para ser paciente e virtuoso; 

não há idade para ser belo, amoroso e sensual. 

 

De todos os meus livros, este é especialmente uma 

série de reflexões, em prosa e em poesia, sobre os 

medos e alegrias, ganhos e perdas que nos traz o 

amor em suas várias formas. Ele nos faz melhores 

se tiver sido bom; nos ajuda a aceitar a 

transformação se tiver sido terno; nos ensina a 

respeitar a liberdade se tiver sido sagrado. E se for 

tudo isso, certamente será um amor demorado, um 

amor delicado, um digno amor; mesmo doente 

vestirá seu traje de baile para não perturbar a calma 

de quem é amado; mesmo solitário porá a máscara 

da festa para não inquietar quem precisa partir. 

 

Não sei se fui capaz dele ou se o mereci, mas esse 

amor – cuja duração nem sempre importa – vale 

muitas vidas e não nos pertence. Foi colocado em 

nós como um aroma num frasco, guiado por outra 

mão que não a do mero acaso. Tem em si uma luz 

que a maturidade torna mais vibrante e espalhada – 

e, apesar das dores, muito mais enternecida. 

  
(Lya Luft) 
  

Em “Foi colocado em nós como um aroma num 

frasco, guiado por outra mão que não a do mero 

acaso.” a palavra destacada exprime ideia de 

 a)  conformidade. 

 b)  finalidade. 

 c)  causa. 

 d)  tempo. 

 e)  concessão. 

  
Questão 133: CONSULPLAN - Aux Adm 

(Coimbra)/Pref Coimbra/2014  

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)  

Texto 
 

Súplica por uma árvore 
 

Um dia, um professor comovido falava‐ me de 

árvores. Seu avô conhecera Andersen‐ Andersen, 



esse pequeno deus que encantou para sempre a 

infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas 

histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô 

desse comovido professor legara a seus 

descendentes uma recordação extremamente terna: 

ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, 

pediu que o transportassem aos lugares amados, 

onde brincara em menino, para abraçar e beijar as 

árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, 

pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, 

pássaros... O professor comovido transportava‐ se a 

esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão 

sensível, e continuava a participar, com ele, dessa 

cordialidade geral, desse agradecido amor à 

Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua 

proteção, mesmo obscura e enigmática. 

 

Lembrei‐ me de tudo isso ao contemplar uma 

árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 

dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de 

um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não 

for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em 

breve: pois a pancada que a atingiu afetou‐ a na 

profundidade da sua vida. 

 

Uma testemunha realista, meramente interessada na 

descrição dos fatos aparentes, contaria que, uma 

destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando 

dentro da quilometragem regular, foi abalroado por 

um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o 

motorista foi cuspido do seu lugar; e o carro, em 

movimento, dirigiu‐ se, desgovernado, para cima, 

para baixo, para a direita e para a esquerda, até se 

amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar 

que o táxi levava passageiro, que, no seu lugar, 

aguardava o desfecho desse jogo de forças 

cumprindo‐ se inexoráveis dentro das leis da física. 

 

Mas um observador mais sensível, mais dedicado 

ao que mora além das aparências – sem divergir da 

descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais 

agudo da situação, a bondosa, a caridosa, a 

dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua 

solidez estoica, deter o desvario da máquina, 

embora expondo ao risco a sua vida. 

 

Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de 

uma árvore? Num tempo em que os homens se 

destroem com pensamentos, palavras e atos, de que 

maneira se pode louvar uma árvore que protege e 

salva, embora anônima e em silêncio? A quem se 

deve pedir que venha, com os recursos de que os 

homens dispõem, impedir que se extinga a vida 

vegetal que salvou uma vida humana? Vinde, 

senhores da cidade! Tratai desta árvore‐ símbolo! 

Tratai‐ a com amor, porque está sofrendo, porque 

está ferida, porque não se queixa – e para que não 

se diga que os homens são menos generosos que as 

plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  

e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  

“Lembrei‐ me de tudo isso...” (2º§). Os termos 

anteriormente sublinhados 

 a) referem‐ se ao professor comovido ao falar em 

árvores. 

 b) resumem todas as lembranças da infância da 

narradora. 

 c) referem‐ se ao professor comovido citado no 

início do texto. 

 d) servem para desenvolver a narrativa do 

acontecimento no texto. 

 e) funcionam como referência histórico‐ científica 

do assunto a ser narrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito 

1) B 2) D 3) A 4) A 5) C 6) E 7) C 8) C 9) C 10) B 11) C 

12) A 13) B 14) E 15) B 16) C 17) B 18) B 19) C 20) B 

21) C 22) D 23) A 24) B 25) B 26) C 27) B 28) C 29) D 

30) B 31) B 32) D 33) C 34) A 35) C 36) B 37) D 38) D 

39) D 40) D 41) E 42) A 43) C 44) E 45) C 46) A 47) C 

48) C 49) C 50) C 51) B 52) A 53) D 54) B 55) A 56) B 

57) D 58) B 59) B 60) D 61) D 62) E 63) C 64) C 65) D 

66) A 67) E 68) D 69) D 70) C 71) D 72) A 73) E 74) D 

75) B 76) C 77) D 78) A 79) A 80) A 81) D 82) C 83) A 

84) B 85) B 86) B 87) D 88) E 89) C 90) C 91) A 92) B 

93) A 94) E 95) B 96) D 97) A 98) B 99) A 100) E 101) 

C 102) A 103) A 104) C 105) C 106) E 107) D 108) B 

109) B 110) C 111) B 112) B 113) D 114) C 115) D 116) 

B 117) A 118) C 119) E 120) E 121) C 122) D 123) C 

124) B 125) A 126) A 127) C 128) A 129) D 130) D 

131) C 132) A 133) B 



 

 


