01

Q380093

Ano: 2014

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
BETA
Receita Federal

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção incorreta.

a)

Mantém-se a correção gramatical do período e o respeito às suas informações srcinais ao se substituir “ante a” (l.1e
2) por diante da.
O segmento “que algemam pessoas a poste” (l. 5) tem natureza restritiva em relação a “justiceiros”.

02

b)
c)

Preserva-se a correção gramatical ao se reescrever “lhes limitam” (l. 8) como limitam a eles.

d)

O termo “caduco” (l. 12) está sendo empregado com o sentido de ultrapassado, sem validade, vencido.

e)

O pronome “elas” (l. 18) retoma o antecedente “cenas de preconceito” (l. 18).

Q380094

Ano: 2014

Português Crase
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção que preenche as lacunas do texto de forma gramaticalmente correta e textualmente coerente.
Sem __1__ pujança econômica de outrora, __2__ Europa registra nos últimos tempos o fortalecimento de pressões xenófobas e
anti-imigração. Após __3__ crise global, iniciada em 2008, e o consequente aumento dos índices de desemprego no continente,
grupos de extrema- direita conquistaram níveis inéditos de participação nos Parlamentos nacionais da Suécia e da Grécia. Não
satisfeitos em exercer __4__ representação política, tais agremiações têm protagonizado lamentáveis episódios de agressão
__5__ minorias de outras nacionalidades.
(Adaptado de Folha de S. Paulo, 12/02/2014.)

a)

b)
c)
d)
e)
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Português Sintaxe

Q380095

Ano: 2014

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção que preenche as lacunas do texto de forma a torná-lo coeso, coerente e gramaticalmente correto.
Depois de cair logo após a reforma do regime previdenciário do setor público de 2003 — que extinguiu a aposentadoria integral
__1__ servidor que ainda não contava __2__ direito e fxou condições mais rigorosas __3__ novas aposentadorias —, a
proporção dos servidores inativos em relação ao total de funcionários da União se estabilizou e, __4__ gradual envelhecimento
médio dos funcionários ativos, poderá voltar a crescer __5__ pouco tempo. Um estudo divulgado __6__ pouco pela Escola
Nacional de Administração Pública (Enap) mostra que, atualmente, os inativos dos Três Poderes e do Ministério Público Federal
representam 48% do total de servidores. Entre os servidores civis do Poder Executivo Federal a proporção é ainda maior: 52%
(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 17/02/2014.)

a)
b)
c)
d)
e)
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Português Pontuação

Q380096

Ano: 2014

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra inserido na transcrição do texto.
A Receita Federal nem sempre teve esse (1) nome. Secretaria da Receita Federal é apenas a mais recente denominação da
Administração Tributária Brasileira nestes cinco séculos de existência. Sua criação tornou-se (2) necessária para modernizar a
máquina arrecadadora e fiscalizadora, bem como para promover uma maior integração entre o Fisco e os Contribuintes,
facilitando o cumprimento expontâneo (3) das obrigações tributárias e a solução dos eventuais problemas, bem como o acesso
às (4) informações pessoais privativas de interesse de cada cidadão. O surgimento da Secretaria da Receita Federal representou
um significativo avanço na facilitação do cumprimento das obrigações tributárias, contribuindo para o aumento da arrecadação a
partir (5) do final dos anos 60.
(Adaptado de

Acesso em: 17 mar. 2014.)

a)

(1)

b)

(2)
(3)

c)
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d)

(4)

e)

(5)

Q380097

Ano: 2014

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do jornal Estado de Minas, de 18/02/2014, mas estão desordenados. Assinale
nos parênteses a ordem sequencial correta em que devem aparecer para compor um texto coeso e coerente. Coloque 1 no
trecho que deve iniciar o texto e assim sucessivamente. Em seguida, assinale a opção correspondente.

( ) Esse poder Legislativo é o mais apto a ouvir e repercutir a voz das ruas, os desejos e as preocupações do povo. E a segurança
pública tem se tornado a maior de todas as causas que afigem as pessoas, principalmente as que vivem em grandes cidades.
( ) Nos últimos anos, com o crescimento do crime praticado por menores, tem crescido o número dos que defendem a redução da
idade de responsabilidade penal para 16 anos. É igualmente veemente a defesa da manutenção da idade atual, 18 anos, o que
torna a matéria altamente polêmica.
( ) Ter a iniciativa de propor e votar leis é uma das funções que a sociedade, por meio da Constituição, atribuiu ao Legislativo e
espera que esse poder, o mais aberto e democrático do regime democrático, cumpra esse papel.
( ) Mas todo esse aparato da segurança acionado em defesa do cidadão corre o risco de produzir resultados inferiores ao
desejado em função de falhas ou de falta de atualização da legislação.
( ) Por isso mesmo são bem-vindas medidas como o reforço do policiamento ostensivo e aumento da vigilância e da ação das
autoridades para conter a criminalidade.
( ) Um dos problemas mais complexos quanto a essa atualização legislativa no Brasil é o do menor infrator, que, na maioria das
grandes cidades brasileiras, já foi promovido a menor criminoso. Há sobre essa questão um grande debate na sociedade
brasileira.
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a)

1, 3, 6, 2, 5, 4

b)

2, 6, 1, 4, 3, 5

c)

4, 5, 2, 6, 1, 3

d)

3, 1, 4, 5, 6, 2

e)

5, 2, 3, 1, 4, 6

Q380098

Ano: 2014

Português Pontuação
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de
2014.)

Acesso em: 17 mar.

Assinale a opção transcrita de forma gramaticalmente correta.

a)

No transcorrer da história, desde os escritos de Aristóteles, passando por Políbio, depois Locke, Russeau e
Montesquieu, sempre houve a preocupação de limitação do poder para a construção de um governo moderado, em
que há um contraponto dentro do próprio exercício da soberania, de modo a mantê-la dentro de algumas balizas.

b)

Desta forma, o poder de tributar nada mais é que um aspecto da soberania estatal, ou uma parcela desta. Neste
contexto, antes, a tributação era realizada de modo tirânico: o monarca, que reinvindicava a soberania para si,
“criava” os tributos e os súditos deviam suportá-los, sem qualquer garantia ou possibilidade de resistência.

c)

O Estado é entidade soberana. No plano internacional representa a nação em sua relação com as outras nações, e,

no plano interno, têm o poder de governar todos os indivíduos que se encontrem em seu território. Logo, a
soberania é um poder que não reconhece outro que lhe seja superior, e no exercício dessa soberania, ele exige que
os indivíduos lhe forneçam os recursos de que necessita: institui tributos.
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d)

Neste contexto, o constitucionalismo pode ser concebido como movimento ideológico e flosófico que pregam a
limitação do poder para a garantia de direitos, tendo reformulado, na evolução histórica, a concepção de Direito e de
Estado, o que haveria de repercutirem no poder de tributar.

e)

Conforme foram sagrando-se vitoriosos, os movimentos constitucionais, através do constitucionalismo clássico e da
evolução do Estado, a tributação também se altera, a exemplo das contribuições, que são tributos que somente se
justificam na compreensão de um Estado Social intervencionista, em que a uma consolidação da máquina pública
para propiciar prestações positivas aos cidadãos.

Q380099

Ano: 2014

Português Pontuação
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção que preenche a lacuna do texto de forma a torná-lo gramaticalmente correto, coeso e coerente.
Normalmente o Estado de Direito é confundido com o Estado Constitucional (Estado Democrático de Direito), entretanto, isto é
um equívoco. _____________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ Com efeito, se é a legislação que serve de parâmetro para atuação
estatal, então, esta mesma legislação, por conseguinte, é livre. Em tais Estados (Estado de Direito), o absolutismo do rei é
substituído pelo absolutismo do parlamento (supremacia do parlamento e não da constituição).
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a)

Conquanto,
Estado
Constitucional,
a constituição
funciona
fundamento
de validade
de aí
toda
jurídica,
disciplinandononão
só a atuação
do Executivo
e Judiciário,
comocomo
também
do legislativo,
vigendo,
sim,ordem
a supremacia
da constituição.

b)

Embora, no Estado Constitucional, o legislador encontra limites jurídicos nas normas constitucionais, as quais traçam
o perfl de cada exação, de forma que a competência tributária é delimitada através da conjugação das normas que
tratam especifcamente de cada tributo com os princípios constitucionais.

c)

Daí podermos concluir que, no Brasil, por força de uma séria de disposições constitucionais, não há falar em poder
tributário (incontrastável, absoluto), mas, tão somente, em competência tributária (regrada, disciplinada pelo
Direito).

d)

Isso porque no Estado de Direito os atos do Executivo e do Judiciário estão submetidos ao princípio da legalidade;
contudo, o Legislativo é livre para atuar, já que esse princípio não pode ser aplicado, por imposição lógica, à
legislação.

e)

Portanto, poder tributário tinha a Assembléia Constituinte, que era soberana. Ela realmente tinha um poder
ilimitado, inclusive em matéria tributária. Contudo, a partir do momento em que foi promulgada a Constituição, o
Poder Tributário retornou ao povo, restando aos poderes constituídos as competências tributárias.

Q380100

Ano: 2014

Português Pontuação
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do jornal Folha de S. Paulo, de 10/02/2014.
Assinale a opção transcrita de forma gramaticalmente correta.

a)

Conforme se consolida a recuperação — ainda que lentas — das economias desenvolvidas e fica mais próximo o
momento dos juros mais altos nos países emergentes, os investidores redirecionam o capital para ao centro.
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b)

Tende a haver saída em massa de divisas de países que há pouco eram a coqueluche. Os alvos são os que
apresentam maior déficit externo, fragilidades orçamentárias e baixo crescimento. Nesse grupo estão Turquia e
África do Sul, por exemplo.

c)

Nos últimos 20 anos, os emergentes viram dobrar sua participação no PIB mundial. Conforme o progresso técnico se
dissemina nesses países, surge uma nova classe média global - e não há nenhum sinal de cujo esse movimento se
esgotará tão logo.

d)

A prosperidade, é claro, não está garantida. A questão principal, no longo prazo, diz respeito mais as reformas
internas que precisam ser implementadas do que o jogo de comparações e modismos.

e)

Serão vitoriosos os países que conseguirem não só integrar melhor suas economias nas cadeias produtivas de alto
valor por escala mundial, como também modernizar suas instituições e, especialmente, desenvolveram capital
humano.

Q380101

Ano: 2014

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.
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a)

Mantêm-se as informações srcinais do período se a palavra “corroboram” (l. 5) for substituída por enfraquecem
ou reduzem.

b)

O emprego da primeira pessoa do plural em “conseguimos” (l. 9) signifca que o autor se refere a uma parcela
específca do povo brasileiro moradores de fronteiras

c)

Prejudica-se a correção gramatical do período e a coerência textual ao se substituir “foram realizadas” (l. 18) por
realizaram-se.

d)

Mantém-se a correção gramatical do período e a coerência textual ao se substituir “encontram-se” (l. 24) por foi
encontrado.

e)

O emprego de vírgula em “produtos falsificados, tóxicos, medicamentos,” (l. 25) justifica-se por isolar elementos de
mesma função sintática componentes de uma enumeração.

Q380102

Ano: 2014

Português Sintaxe
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafa de palavra inserido na transcrição do texto.

No desenho constitucional, os tributos são fonte importantíssima dos recursos financeiros de cada ente político, recursos esses

indispensáveis para que façam frente ao (1) seu dever social. Consequentemente, o princípio federativo é indissociável das
competências tributárias constitucionalmente estabelecidas. Isso porque tal princípio prevê (2) a autonomia dos diversos entes
integrantes da federação (União, Estados, DF e Municípios). A exigência da autonomia econômico- financeira determina que seja
outorgado (3) a cada ente político vários tributos de sua específica competência, para, por si próprios, instituírem (4) o tributo
e, assim, terem (5) sua própria receita
tributária.
(Adaptado de:

a)

(1)

b)

(2)

Acesso em: 17mar. 2014.)

(3)
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c)
d)

(4)

e)

(5)

Q380103

Ano: 2014

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção em que a substituição da forma verbal usada no texto provoca erro gramatical e/ou incoerência textual.

12

a)

“aponta” (l. 3) > apontam

b)

“parece” (l. 3) > parecem

c)

“destinam” (l. 5) > destina

d)

“abrimos” (l. 4) > abrem

e)

“abater” (l. 8) > abaterem

Q380104

Ano: 2014

Português Pontuação
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Preserva-se a coerência textual e o respeito às regras de pontuação ao
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a)

inserir uma vírgula depois de “recentemente” (l. 1).

b)

substituir o primeiro sinal de parênteses em “(ONGs)” (l. 6) por um travessão, e o segundo por uma vírgula.

c)

inserir uma vírgula antes de “que” (l. 7).

d)

substituir o travessão antes de “embora” (l. 8) por uma vírgula.

e)

inserir uma vírgula depois de “também” (l. 9).

Q380105

Ano: 2014

Português Sintaxe
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

- Assinale a opção que constitui um período gramaticalmente correto e textualmente coerente para ser inserido na lacuna do
texto abaixo.

As leis de incentivo fiscal podem trazer bons resultados quando utilizadas de forma estratégica. Do ponto de vista do investidor
social, a principal vantagem é conhecer o destino preciso de sua ajuda financeira. Temos em nossas práticas a preocupação
necessária a todo o desenvolvimento social, em especial, da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade.
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ Dessa forma, é importante que estes sejam destinados a entidades
idôneas e de responsabilidade social.
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a)

Assim é que os investidores, tanto empresas como cidadãos comuns, também sejam responsáveis por atividades
que visem superar as situações de vulnerabilidade que criam.

b)

Tais leis, quando seguidas e adequadamente fiscalizadas trazem além dessa também outras vantagens, como
aquelas que o investidor se associa de forma estratégica.

c)

Mas não basta apenas destinar recursos: é de extrema importância que as pessoas exerçam seu papel como cidadãs
no acompanhamento da aplicação dos recursos e de seus resultados em suas comunidades.

d)

Destarte, estratégias fiscais com objetivos claramente sociais, concretizados em ajuda financeira, compõem o
conjunto de leis que de forma complementar combatem situações de vulnerabilidade.

e)

No entanto, toda vulnerabilidade surge de desigualdades sociais que compete tanto ao Estado quanto à sociedade
civil providenciar mecanismos de superação, sob pena de onerar ainda mais as perspectivas de futuro.

Q380106

Ano: 2014

Português Pontuação
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção em que a reescrita do trecho sublinhado preserva a correção gramatical e respeita a coerência textual.
Independentemente de sua inserção na esfera pública ou privada, as ouvidorias são norteadas por princípios comuns, ainda não
regulamentados, destacando-se a acessibilidade, a confidencialidade, a independência e a transparência. Se efetivas, podem
contribuir para a solução de alguns dos complexos problemas contemporâneos, muitas vezes gerados pela redução dos espaços
de diálogo.
(Adaptado de Paulo Otto von Sperling. Ouvidorias, eficiência e efetivação de direitos. Correio Braziliense, 18 mar. 2014.)
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a)

Quando efetivas, a solução de alguns problemas, complexos e contemporâneos pode ser contribuída, quando
gerados, muitas vezes, pela diminuição dos espaços de diálogo.

b)

Efetivas, podem solucionar a contribuição de alguns dos problemas, complexos e contemporâneos, muitas vezes
gerados no diálogo em reduzidos espaços.

c)

Sendo efetivas, podem contribuir para solucionar alguns dos complexos problemas contemporâneos, gerados,
muitas vezes, pela diminuição do diálogo.

d)

Em sendo efetivas, alguns dos complexos problemas contemporâneos pode ter solução, muitas vezes gerados pelo
reduzido espaço para diálogo

e)

Caso efetivas, a solução de alguns dos complexos problemas contemporâneos pode ser sua contribuição, gerados
pela redução, muitas vezes, dos espaços de diálogo.

Q380107

Ano: 2014

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

No desenvolvimento da textualidade, fcam prejudicadas as relações de coesão e a coerência argumentativa ao retirar do texto

a)

o artigo em “a paulatina” (l. 1).

b)

o artigo na contração em “Na administração” (l. 7), escrevendo apenas Em.

c)

o artigo em “o direito” (l. 7 e 8).

d)

o artigo em “as ouvidorias” (l. 10 e 11).

e)

o artigo na contração em “da população” (l. 16 e 17), escrevendo apenas de.
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Q380108

Ano: 2014

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Analise as seguintes afrmações em relação às ideias do texto.

I. Ouvidorias tornaram possível a inserção do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988.
II. A transparência de órgãos e entidades estatais é ampliada com o direito à petição e com a aproximação entre o gestor e os
problemas da população.
III. A diminuição na judicialização de pleitos ordinários permite uma efetivação mais rápida dos direitos.
Encontra(m) respaldo na argumentação do texto
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a)

apenas I.

b)

apenas II.

c)

apenas III.

d)

apenas I e III.

e)

apenas II e III.

Q380109

Ano: 2014

Português Sintaxe
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção correta a respeito da justifcativa para o uso da preposição a nas relações de regência no texto.
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a)

Em “ao Fundo Municipal...” (l. 9 a 11), é exigida pelo termo “devido” (l. 9).

b)

Em “a quem” (l. 13) introduz um complemento do verbo trazer.

c)

Em “ao Fundo Municipal...” (l. 15), é exigida pelo termo “valor” (l. 15).

d)

Em “ao IR” (l.18), introduz um paralelo entre os complementos de “declaração anual” (l. 18).

e)

Em “a um projeto” (l. 23), introduz um complemento para o substantivo “doação” (l. 23).

Q380110

Ano: 2014

Português Morfologia - Verbos
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

No desenvolvimento da argumentação do texto, o modo e tempo verbais são usados para indicar uma possibilidade, uma
hipótese em

a)

“ajudar a fnanciar” (l. 4 e 5).

b)

“queiram participar” (l. 8).
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c)

“são abatidos” (l. 14).

d)

“deve procurar” (l. 19).

e)

“analisará e aprovará” (l. 26).

Q380111

Ano: 2014

Português Sintaxe
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção em que o fragmento adaptado do Correio Braziliense, de 19 de março de 2014, foi transcrito com erros
gramaticais.
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a)

A alta inflação, a elevada carga tributária e o aumento do endividamento das famílias têm tornado mais difícil o
pagamento dos impostos nos últimos anos. A dívida ativa – cujo principal componente são os tributos não pagos por
pessoas físicas e jurídicas – saltou 526,71% nas três esferas da união (estados, municípios e governo federal) entre
2000 e 2012.

b)

O estoque acumulado da dívida ativa é praticamente equivalente ao que os três entes federais arrecadaram, juntos,
em 2012: cerca de R$1,96 trilhão. Esse cenário cria uma situação insustentável dentro das fazendas públicas. Para
se ter uma ideia, a expressão desses créditos financeiros seria suficiente para quitar a dívida pública líquida da
União, dos estados e dos municípios em 2012.

c)

O governo tem dificuldade para reaver esses créditos que compõem a dívida ativa. Em 2012, apenas 5,38% da
dívida ativa foram recuperados pelas autoridades. Isso ocorre porque uma boa parte dessa dívida corresponde a
processos que estão na justiça e aos chamados “créditos podres”.

d)

No caso destes “créditos podres”, eles são um problema por que criam um suposto crédito falso, é um valor que o
Estado não têm garantias de receber. Lembremos, ainda que a dívida ativa em geral seja composta de casos
perdidos porque muitas empresas devedoras já fecharam as portas.

e)

Mas há também
outros fatos
que explicam
da dívida,da
como
enfrentadas
por vários
setores,
principalmente
o da indústria,
que esse
aindaaumento
não se recuperou
criseasdedificuldades
2009 e 2010.
É importante,
por isso,
analisar caso a caso, mas, de modo geral, o crescimento da carga tributária também tem colaborado.

Q380112

Ano: 2014

Português Funções morfossintáticas da palavra QUE
Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção incorreta a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto.

a)

O uso da preposição em “em que” (l. 5) torna-se desnecessário se, no lugar de que, o pronome utilizado for a qual.

b)

O uso do modo subjuntivo em “tenham” (l. 6) remete à possibilidade de uma “República efetivamente democrática”
(l. 5).
O advérbio “assim” (l. 8) tem a função coesiva de resumir e retomar as ideias do período sintático imediatamente

c)
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anterior.

d)

O uso do gerúndio em “gravando” (l. 11) imprime à oração uma ideia do modo de funcionamento do sistema
tributário.

e)

A retirada dos sinais de parênteses não prejudica sintaticamente a oração, mas sua presença diminui a relevância da
ideia expressa por “proporcionalmente” (l. 12).

Q373857

Ano: 2014

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.
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a)

Em “se empenha” (l. 5) o pronome “se” indica que o sujeito é indeterminado.

b)

Ao se substituir “em” (l. 5) por para, prejudicam-se a coerência e a correção gramatical do período.

c)

Preservam-se as relações sintáticas e a correção gramatical do período ao se substituir “No entanto” (l. 6) por
qualquer um dos seguintes termos: Contudo, Entretanto, Porquanto, Uma vez que.

d)

Em “a uma parte” (l. 8), o emprego de “a” decorre da regência de “podem”, que exige complemento regido por essa
preposição.

e)

A palavra “estridência” (l. 11) está sendo empregada em sentido fgurado e se associa ao barulho provocado pelas
manifestações e protestos populares.

Q373858

Ano: 2014

Português Sintaxe
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.
É preciso considerar a direção que devem tomar as políticas públicas para alcançar maior efciência. Primeiramente, deve-se
pensar em maneiras para motivar o servidor de carreira, incentivando-o a
5 empreender ações que propiciem melhoras na administração pública. Isso inclui tanto a oferta de treinamento adequado,
quanto uma maior interação entre órgãos de controle: Controladoria-Geral, Tribunal de Contas, Ministério Público e o restante
10 da administração pública. Outra ideia para motivar os servidores públicos de carreira é a regulamentação da possibilidade de
ascensão funcional, das atividades de nível médio para outras de nível superior, por meio de concursos internos.
(Adaptado de http://www.brasil-economia-governo.org.br/2012/11/21/gestao-publica-mais-eficiente/)

a)

Prejudicam-se a informação srcinal e a correção gramatical do período ao se substituir “É preciso” (l.1) por É
necessário.
A forma verbal “devem” (l.1) está no plural porque concorda com o sujeito “as políticas públicas”.

b)
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c)

O segmento “que propiciem melhoras na administração pública” (l. 5 e 6) tem natureza explicativa.

d)

A substituição de “quanto” (l. 7) por como prejudica as relações sintáticas do período

e)

As duas ocorrências de “para” (l.10 e 13) têm a mesma função sintática nos períodos em que são empregadas

Português Ortografia

Q373859

Ano: 2014

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafa de palavra na transcrição do texto.
A eficiência no uso dos recursos públicos é, cada vez mais, uma exigência da sociedade. Esta espera que a prestação de serviços
governamentais ocorra (1) com qualidade, utilizando racionalmente os recursos dos contribuintes. Nesse sentido, diversos
estudos têm (2) surgido afim de (3) discutir a qualidade das administrações públicas. O que se nota é que o maior controle está
associado à (4) maior rigidez institucional, o que, se por um lado, pode coibir o comportamento corrupto do gestor público, por
outro lado pode também reduzir seu incentivo em adotar comportamento inovador por temer que a inovação seja (5)
considerada ilegal, comprometendo sua carreira.
(Adaptado de http://www.brasil-economia-governo.org.br/2012/11/21/gestao-publica-mais-eficiente/)

a)

(1)

b)

(2)

c)

(3)

d)

(4)
(5)

e)

24

Q373860

Ano: 2014

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção que preenche as lacunas do texto de forma coesa, coerente e gramaticalmente correta.
Cada indivíduo normalmente busca, __1__ seu trabalho, uma oportunidade de realizar as suas potencialidades, criando com isso
uma indispensável ligação __2__ comunidade __3__ vive. Como o trabalho público é uma prestação de serviço ao interesse
público e ao bem comum, essa ligação com a sociedade deve tornar-se ainda mais evidente e mais gratifcante para o indivíduo.
É pelo trabalho que se consegue reconhecer o próprio valor e, __4__, equilibrar expectativas e sentimentos de autoestima.
__5__ o trabalho no setor público satisfaz às necessidades de autodesenvolvimento das pessoas, a motivação fca cada vez mais
forte.
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a)

1 - com - 2 - a - na qual - 4 - normalmente - 5 - Na medida

b)

1 - atráves de - 2 - da - 3 - por que - 4 - geralmente - 5 - Quando que

c)

1 - por meio de - 2 - com a - 3 - em que - 4 - consequentemente - 5 - À medida que

d)

1 - pelo - 2 - pela -3 - de que - 4 - diariamente - 5 - Enquanto que

e)

1 - em - 2 - entre a - 3 - que - 4 - evidentemente - 5 - Se é

Q373861

Português Pontuação

Ano: 2014

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Os trechos a seguir foram adaptados de http://www.admpg. com.br/revista2011/artigos. Assinale a opção em que o segmento
foi transcrito com a pontuação gramaticalmente correta:
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a)

A administração pública, possui características muito distintas da administração de uma empresa privada. É preciso
compreender, como se dão as relações na esfera pública.

b)

Na atual atmosfera competitiva, onde novas tecnologias dominam a atenção da sociedade, a lealdade dos
trabalhadores está em declínio em muitos ambientes organizacionais.

c)

Os locais de trabalho precisam, ser transformados, redesenhados e dirigidos com um real comprometimento com
aqueles que, realmente realizam o trabalho necessário.

d)

Só quando as pessoas tiverem entusiasmo e forem capazes, as organizações poderão atingir, alto desempenho e

e)

efciência na prestação de serviços.
Só quando as pessoas tiverem uma sensação de satisfação, pessoal em seu trabalho, será possível, produtividade
numa base contínua.

Português Sintaxe

Q373862

Ano: 2014

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafa de palavra na transcrição do texto.
Nos últimos 20 anos, os emergentes viram dobrar sua participação no PIB mundial. Conforme o progresso técnico se dissemina
(1) nesses países, surge uma nova classe média global - e não há nenhum sinal de que (2) esse movimento se esgotará (3)
tão logo. A prosperidade, é claro, não está garantida. A questão principal, no longo prazo, diz respeito mais às reformas internas
que precisam ser implementadas cujo (4) jogo de comparações e modismos. Serão vitoriosos os países que conseguirem não só
integrar melhor suas economias nas cadeias produtivas de alto valor em escala mundial, como também (5) modernizar suas
instituições e, especialmente, desenvolver capital humano
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a)

(1)

b)

(2)

c)

(3)

d)

(4)

e)

(5)

Q373864

Ano: 2014

Português Pontuação
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

As opções abaixo compõem um texto adaptado de http://www.brasil-economia-governo.org.br/. Assinale a opção em que o
segmento foi transcrito com erro gramatical.

a)

Entre 2000 e 2009, segundo dados disponíveis do exame Pisa, a Finlândia esteve sempre entre os primeiros
colocados, nas três áreas avaliadas (leitura, matemática e ciências), alcançando resultados significativamente acima
das médias da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

b)

No caso finlandês, qualidade anda de mãos dadas com equidade – o país registra a menor diferenciação de
resultados entre escolas. As reformas que levaram ao sucesso educacional finlandês foram implementadas ao longo
de quatro décadas, a partir dos anos 1960.

c)

Paralelamente, durante o mesmo período, a Finlândia experimentou significativas mudanças sociais e econômicas,
transformando-se em uma das sociedades mais avançadas do mundo em termos de bem-estar social,

competitividade econômica e inovação tecnológica.

28

d)

O marco inicial das reformas foi à introdução da escolarização básica de caráter público, universal e compulsório, dos
7 aos 16 anos de idade, sem barreiras de seleção ou concursos de admissão. Essa etapa foi delegada as escolas
municipais - sistema ao qual se integrou as escolas privadas até então existentes.

e)

Peça importante nesse processo foi um novo currículo básico nacional. Outro fator crucial foi o reconhecimento de
que, para lograr um sistema educacional que atendesse bem a todos os alunos, seria imprescindível contar com um
corpo docente altamente qualificado.

Português Interpretação de Textos

Q373865

Ano: 2014

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Em relação às ideias do texto, assinale a opção correta.
A motivação para o trabalho tem raízes no indivíduo, na organização, no ambiente externo e na própria situação do país e do
mundo em determinado momento. Logo, os aspectos que interferem na motivação podem ser externos às pessoas, ou internos,
derivados dos instintos (forma inconsciente), e dos desejos criados (forma consciente). Assim, colocadas essas idéias, pode-se
entender que a motivação é um impulso que vem de dentro, isto é, que tem suas fontes de energia no interior de cada pessoa.
No entanto, os impulsos externos do ambiente são condicionantes do comportamento de cada indivíduo, o que também afeta o
nível motivacional.
A motivação .
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a)

é totalmente derivada e se srcina nos instintos inconscientes do indivíduo.

b)

decorre exclusivamente de aspectos externos, como os desejos criados conscientemente.

c)

independe de condicionantes internos do ambiente, do país e do mundo.

d)
e)

tem sua srcem unicamente na situação do mundo em determinado momento.
vem do interior de cada pessoa, mas sofre condiciona- mentos externos.

Q373866

Ano: 2014

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção que preenche a lacuna do texto de forma a torná-lo coeso e coerente.
Os últimos meses não têm sido fáceis para muitos países emergentes. Bolsas em queda, moedas com forte desvalorização,
redução das projeções de crescimento e aparentes problemas fnanceiros começam a trazer lembranças das recorrentes crises
dos anos 1980 e 1990 e a suscitar temores de que tais episódios se repetirão.
Mas é possível prever que o mais provável é que os próximos anos sejam árduos para aqueles países que acumularam grandes
desequilíbrios na última década de juros baixos e capital farto.

a)

Saber se em breve haverá crise generalizada é questão de difícil resposta mesmo para os especialistas

b)

Porquanto a Ásia cresceu perto de 8% ao ano e respondeu por mais da metade da expansão mundial.

c)

Há, portanto, a mudança do padrão desse crescimento da China, agora menos voltado para o consumo de matériasprimas

d)

Entretanto, tende a haver saída em massa de divisas de países que há pouco eram a coqueluche.

e)

Hoje essa situação de crescimento rápido é diferente, e a distância entre o desempenho do centro e o da periferia se
estreita
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Português Ortografia

Q373867

Ano: 2014

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção em que ocorre erro gramatical ou ortográfico na transcrição do texto.
Máquinas são funcionários exemplares, como atestam os radares eletrônicos espalhados por cidades e estradas do Brasil.
Trabalham 24 horas por dia, concentram-se 100% do tempo na tarefa, não têm (A) férias, não ganham 130 salário e nunca
reividicam (B). A indústria de armamento e defesa está encantada com esses operários-padrão guerreiros. A evolução
tecnológica já permite antever (C ) a fabricação de aparelhos com autonomia para combater e decidir, sozinhos, se e quando
devem exterminar (D) alguém. As centenas de ataques realizados por drones (aeronaves não tripuladas que decolam de aviões
cargueiros) americanos no Oriente Médio, nos últimos anos, estimulam uma reflexão mais profunda sobre um cenário de guerra
envolvendo (E) os robôs-soldados.

31

a)

(A)

b)

(B)

c)

(C)

d)

(D)

e)

(D)

Q373868

Ano: 2014

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Depreende-se da argumentação do texto que, em oposição às atividades relacionadas ao uso patológico da tecnologia, está a
ideia de;

a)

a vida pulsar “no compasso das notifcações que o smartphone recebe” (l.1 e 2).

b)

a tela piscar “e mais um símbolo de aplicativo se enfleira no display” (l. 2 e 3)

c)

viver em “conexão permanente” (l. 9 e 10).
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d)

fazer “repetitivas conferências de postagem” (l. 13).

e)

ter “mais tempo para se dedicar ao que realmente importa” (l. 19 e 20), com a agilização de tarefas.

Q373869

Ano: 2014

Português Sintaxe
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção que não justifica corretamente o uso da flexão verbal.
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a)

Em “render” (l. 7) para concordar com “ele” (l. 6).

b)

Em “dirige” (l. 9) para concordar com “quem” (l. 8)

c)

Em “tratar” (l.14), para concordar com “patologia” (l.14)

d)

Em “bastam” (l.15), para concordar com “algumas mudanças” (l. 15).

e)

Em “voltar” (l.17), para concordar com “Uma das etapas” (l. 17).

Q373870

Ano: 2014

Português Crase
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto abaixo.
Produtividade é o que se busca na essência. Só houve racionalidade na indústria, depois de décadas de desperdício, depois que
os computadores começaram __(1)__ ser interligados uns aos outros. O nosso tempo, este da ampliação extraordinária da
internet, onipresente e onisciente, é o melhor dos mundos para o salto de produtividade. Com a internet das coisas, estaremos
aptos __(2)__ levantar informações detalhadíssimas, o que ajudará __(3)__ administrar melhor qualquer negócio e o tempo que
__(4)__ para realizá-lo. Para entender como esse novíssimo movimento tecnológico transformará __(5)__ sociedade, em todos
os aspectos, basta olhar __(6)__ nossa volta, observar nossa casa e o escritório de trabalho. Quanto tempo se demora ajustando
a temperatura do chuveiro antes de tomar banho? Ou enchendo de gasolina o tanque do carro? Pagando contas bancárias? Com
a internet das coisas, não nos preocuparemos com nada disso. Os aparelhos que nos rodeiam, conectados entre si e
programados para compreender os hábitos de seus donos, se encarregarão sozinhos de resolver __(7)__ maior parte dos
afazeres do dia a dia. Soa longínquo? Não é. __(8)__ hoje experiências interessantíssimas do bom uso da internet plugada em
objetos
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a)

(1) à (2) a (3) à (4) a (5) à (6) à (7) a (8) Há

b)

(1) a ( 2) à (3) a (4) há (5) à (6) a (7) a 8 A

c)

(1) à (2) a (3)a (4)há (5) a (6 ) à (7 ) à ( 8 ) A

d)

(1) a (2) a (3) a (4 ) há (5)a (6) à (7) a ( 8 ) Há

e)

(1) a (2) à ( 3) à (4)a ( 5 ) a (6 ) à (7) a (8) Há

Q373872

Ano: 2014

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

A solução para driblar a “fadiga das senhas” é o reconhecimento biométrico. Cada pessoa, afinal, é única. A tecnologia já pode nos
reconhecer por isso. Em questão de segundos, dispositivos modernos
5 são capazes de ler as características de partes do nosso corpo, comparar o que veem com a base de dados que possuem, e atestar a

identidade das pessoas previamente cadastradas pelo sistema. Seja pela i mpressão digital, pela geometria do rosto, pelo
10 desenho da íris, da retina, do traçado das veias, da palma das mãos, do timbre de voz ou, simplesmente, por caminhar. Entrar na
academia ou no trabalho, tirar dinheiro do banco, votar ou atravessar fronteiras entre países vai cada vez passar a depender somente do
15 toque dos dedos, de um olhar, do semblante ou do tom de voz de cada um. Mas não é apenas por comodidade que os governos e
mercado buscam formas mais seguras e certeiras de identifcar quem está do outro lado do balcão, do telefone ou do computador. O maior
propósito é reduzir as frequentes falsifcações e fraudes cada vez mais que os recursos tradicionais não eliminam.

Assinale a opção em que se preservam a coerência e os sentidos da argumentação com a alteração sugerida para as estruturas
linguísticas do texto

a)

Inserção de destas depois de “biométrico” (l.2), especifcando o “reconhecimento” (l.2).

b)

Retirada de “nos” (l.3), deixando subentendido o objeto do reconhecimento.
Inserção de seja antes de “pela geometria” (l.9), fazendo o paralelo da alternativa com “impressão digital” (l.9).

35

c)
d)

Inserção de são ações que depois de "países" (l.14), tornando mais explícito o texto.

e)

Deslocamento de “cada vez" (l.21) para antes de "as frequentes falsifcações e fraudes” (l.20 e 21), enfatizando as
ações e não a frequência.

Q373873

Ano: 2014

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

No desenvolvimento do texto, está introduzida uma ideia de atividade que se realiza em sequência de outras com a expressão.
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a)

“para driblar”. (l.1)

b)

“já pode”. (l.3)

c)

“de identifcar”. (l.18)

d)

“ou atravessar”. (l.13)

e)

“e atestar”. (l.7)

Q373874

Ano: 2014

Português Pontuação
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção correta quanto à proposta de mudança no uso dos sinais de pontuação no texto. Desconsidere as alterações de
ajuste nas letras iniciais maiúsculas e minúsculas.
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a)

Inserir uma vírgula depois de “fundamentais” (l.3).

b)

Substituir o ponto depois de “mesmos” (l.5) pelo sinal de dois pontos.

c)

Substituir o ponto depois de “universal” (l.5) por vírgula

d)

Substituir a vírgula depois de “muda” (l.6) por ponto e vírgula

e)

Retirar a vírgula depois de “fundamental” (l.9)

Português Sintaxe

Q373875

Ano: 2014

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção em que o texto abaixo foi transcrito com erro gramatical e/ou ortográfco.
A internet facilitou a comunicação entre seres humanos e ajudou as pessoas a encontrar (A) outras com opiniões similares. Isso
criou um ambiente que (B) todos se sentem menos hesitantes para falar sobre o que quiserem (C). E, quanto mais um indivíduo
vê outro escrevendo o que pensa no universo virtual, mais se sente motivado a fazer o mesmo. É um ciclo que deixou as pessoas
à vontade na web. Acredito, porém, que essa característica já não se restringe (D) ao mundo on-line. Observo que afetou
também o off-line, onde (E) nós passamos a ter mais desenvoltura para falar sobre o que pensamos.
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a)

(A)

b)

(B)

c)

(C)

d)

(D)

e)

(E)

Q373876

Ano: 2014

Português Problemas da língua culta
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção que completa corretamente as duas lacunas de conectivos no texto.
Constantemente você precisa provar e comprovar que é quem diz ser. ____(1)____ pareça, essa não é uma questão flosófca. A
tarefa é prática e corriqueira: RG, CIC, habilitação, cartões de crédito e crachás corporativos, que engordam a carteira de todo
cidadão, são requisitos para identifcar uma pessoa no mundo físico. No ambiente virtual, combinações de usuário e senha
funcionam para dar acesso a e-mail, celular, sistemas corporativos, redes sociais e cadastros em lojas on-line. É _____(2)_____

lidamos com tantas combinações desse tipo que já se fala de uma nova categoria de estresse: a “fadiga de senhas”.
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a)

(1) Embora ( 2) porque

b)

(1) Apesar de ( 2 ) já que

c)

(1) Todavia (2) por que

d)

(1) Mesmo (2) que assim

e)

(1 ) Entretanto (2) pois

Português Sintaxe

Q309608

Ano: 2013

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção que, ao completar a lacuna no fragmento abaixo, respeita as regras de concordância do padrão de prestígio da
língua portuguesa.
Somos muito individualistas. Os grandes problemas do Brasil são coletivos e ____(A)____ ação de toda a sociedade. Assim
_____(B)____ as conquistas da democracia, da estabilização econômica e da maior formalidade no trabalho da década passada.
Ainda ____ (C)____ questões graves, como iniquidades na educação e no meio ambiente. O saneamento, por exemplo, ____
(D)____a chamada agenda ambiental verde e marrom, menos charmosa que a “agenda verde pura”. Entretanto, vejo
positivamente as chances de o Brasil ____(E)____ por meio de um ciclo virtuoso de conquistas já obtidas e pela ampliação da
nossa plataforma de políticas públicas.
(Adaptado da entrevista de Marcelo Neri. PLANETA, agosto de 2012.)
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a)

exige

b)

aconteceu

c)

faltam resolver

d)

têm integrado

e)

melhorar

Q309609

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção em que, ao menos, um dos dois termos não completa correta e coerentemente o texto abaixo.
A memória do setor público no Brasil não pode _____ (A)_____ registros tópicos, _____(B)_____ sucessão de elementos, atos e
instrumentos de política com influência _____(C)_____ sobre o curso da história econômica do país. As últimas décadas, embora
não _____(D)_____ avaliações inteiramente favoráveis do ponto de vista dos resultados finais do processo de acumulação de
riquezas, ou de sua distribuição socialmente mais justa, exibem intensa atividade institucional, como _____(E)_____ considerável
esforço de transformação da gestão pública.

(http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/? npub/manualfinpublp.pdf)

a)

prescindir de / dispensar

b)

diante da / em face da
ponderável / reflexiva

c)
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d)

contem com / tenham

e)

contrapartida ao / condutividade a um

Q309610

Ano: 2013

Português Pontuação
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Considere o texto abaixo para responder às questões 41

e 42.

Desrespeitam-se as regras de pontuação do padrão de prestígio da língua portuguesa ao inserir uma vírgula

42

a)

depois de “contínuo” (L.3).

b)

depois de “expansão” (L.4).

c)

depois de “Atualmente” (L.6).

d)

depois de “trabalhadores” (L.20).

e)

depois de “e R$ 7.400” (L.8).

Q309611

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a reescrita proposta para trechos do texto que preserva a correção gramatical e a coerência entre as ideias.

a)

“... que o induziu a figurar entre os países...” (L.3) > ...que induziu o Brasil a que se figure nos países (...)

b)

“Com a expansão formou-se uma nova classe...” (L.4 - 5) > Em decorrência formou uma nova classe (...)

c)

“...que esses números cresçam...” (L.9) > ... de esses números crescerem (...)
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d)

“...apesar das crises financeiras.” (L.17-18) > ...apesar de haverem crises financeiras.

e)

“...contribuíram. Mas o principal é que o número de trabalhadores...” (L.19 e 20) > ...contribuíram para que o
principal número de trabalhadores, no entanto,(...)

Q309612

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Considere o texto abaixo para responder às questões 43, 44 e 45.

Da relação entre as ideias do texto, infere-se o termo

a)

pelo investimento depois de “escolha” (L.6).

b) pelas avaliações depois de “atingido” (L.7).
c)

em ações depois de “aplicado” (L.10).

d) do mercado depois de “turbulências” (L.16).
de avaliação depois de “alternativas” (L.22).

e)
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Q309613

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Avalie as propostas de reelaboração do seguinte trecho do texto.
“Outra opção que vem ganhando terreno no mercado financeiro, os títulos do Tesouro Direto seguem sendo apontados como
uma boa opção, principalmente os títulos que são indexados à inflação.” (L.17 a 21)

I. Outra opção que vem ganhando terreno no mercado financeiro, os títulos do Tesouro Direto, segue sendo apontada como uma
boa opção, principalmente os títulos indexados à inflação.
II. Outras opções que vem ganhando terreno no mercado financeiro, são os títulos do Tesouro Direto, que seguem sendo
apontados como uma boa opção, principalmente os títulos que indexados à inflação.
III. Outra opção ganhando terreno no mercado financeiro, é dos títulos do Tesouro Direto, que, como uma boa opção, são
principalmente apontados os títulos indexados à inflação.
A relação entre as ideias e a correção gramatical é respeitada apenas
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a)

em I.

b)

em II.

c)

em III.

d)

em I e II.

e)

em I e III.

Q309614

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção em que a proposta de substituição da preposição altera as relações semânticas entre os termos da oração, mas
preserva a correção e a coerência do texto.

a)

diante às tantas modalidades, em lugar de “diante de tantas modalidades” (L.4).

b)

ao ser atingido, em lugar de “a ser atingido” (L.7).

c)

pelos os altos e baixos, em lugar de “com os altos e baixos” (L. 11 e 12).

d) a turbulências, em lugar de “às turbulências” (L.16).
e)
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para a inflação, em lugar de “à inflação” (L.20 - 21).

Q309615

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Considere o texto abaixo para responder às questões 46 e 47.

Subentende-se das ideias expressas no texto que
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a)

a “rodada de medidas” (L.2) inclui a redução da taxa de juros.

b)

não faz parte da responsabilidade dos investidores do setor privado “acelerar a economia” (L.2 - 3).

c)

as maiores críticas às medidas do governo vêm do setor privado e do “ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística”
(L.11 - 12).

d)

não se pode atribuir à ideia de que o “remédio é fraco” (L.13 - 14) a queda dos investimentos em “capital produtivo”
(L.10).

e)

a “crise econômica prolongada” (L.20) não resistirá ao avanço do produto interno bruto para “4% a partir de 2013”
(L.8 - 9).

Q309616

Ano: 2013

Português
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção incorreta a respeito da relação estabelecida pelo termo “que” no desenvolvimento do texto.
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a)

Na linha 4, retoma “investimentos” (L.3).

b)

Na linha 5, retoma “investimentos” (L.3).

c)

Na linha 8, retoma “perspectiva” (L.7).

d)

Na linha 8, retoma “taxa”(L.9).

e)

Na linha 19, retoma “retorno” (L.19).

Q309617

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

As questões 48 e 49 tomam por base o seguinte texto.

Assinale a opção correta a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto.

49

a)

Por se referir a um substantivo flexionado no plural, “entradas” (L.6), a expressão verbal “devem ser” (L.6 - 7)
admite como correto também o uso de deve serem.

b)

O uso do pronome em “integrando-se” (L.10) indica que “a entrada” (L.9) constitui o agente e, ao mesmo tempo,
também o objeto de integrar.

c)
d)

Por ser de uso opcional, a omissão da preposição de, em “de que a receita” (L.14), manteria corretas as relações
sintático-semânticas entre os termos da oração.
Seria preservada a coerência entre os argumentos, mas o verbo haver deveria então ser flexionado no plural, se em
lugar de “total afastamento” (L.19) fosse usado o termo muitos afastamentos.

e)

A presença da preposição em “a elas” (L.21 - 22) é exigida pelo verbo aplicar; por isso sua omissão provocaria erro
gramatical.

Q309618

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Nas relações de coesão do texto, assinale a opção que não estabelece a correta referência para o pronome destacado na
expressão.

a)

Em “ingresso deste” (L.2) refere-se a “de dinheiro” (L. 2).

b)

Em “se denomina” (L.3) refere-se a “ingresso” (L.2).

c)

Em “esta não corresponde” (L.4) refere-se a “entrada” (L.3).

d)

Em “tal atividade” (L.18) refere-se a “atividade econômica” (L.16).

e)

Em “o seu vulto” (L.12) refere-se ao vulto da entrada como “receita pública” (L.9).
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Q309619

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

A partir do texto a seguir, responda às questões 50 e 51.

Nas relações sintático-semânticas entre as estruturas linguísticas do texto foi inserida uma preposição que não permite retomar a
função do termo referido e, por isso, provoca erro gramatical e incoerência textual. Assinale-a.
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a)

“por que as receitas” (L.2).

b)

“em que a obtenção” (L.4).

c)

“para que estes explorem” (L.12 - 13).

d)

“de que se tornaram” (L.17 - 18).

e)

“em que a entidade” (L.19).

Q309620

Ano: 2013

Português
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção que, ao completar a ideia expressa a seguir, não corresponde a um esquema da relação entre as informações
apresentadas no texto.
São fases das receitas públicas, em sua evolução histórica:

a)

mundo antigo: estágio parasitário, com receitas provenientes da extorsão, pilhagem, saque e exploração do povo
vencido.

b)

idade medieval: período de imposto sobre os lucros da exploração do patrimônio e dos bens do Estado.

c)

fase regaliana: concessão a terceiros de cobrança de regalias pela exploração de serviços, como pedágios em pontes
ou estradas.

d)

estágio tributário: principal fonte da receita srcinada em tributos impostos aos indivíduos.

e)
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fase social: finalidade extrafiscal para tributos oriundos da coação de indivíduos a seu pagamento.

Q309621

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

A partir do texto abaixo, responda às questões 52 e 53.

Assinale a opção em que a sugestão de inserir o conectivo no início do período mantém o texto coerente e gramaticalmente
correto.
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a)

Linhas 2 - 3 – Por isso, o Brasil experimenta...

b)

Linha 7 – Entretanto, são pessoas conscientes...

c)

Linhas 11 -12 – Assim, uma tendência que cresce...

d)

Linhas 13 - 14 – Ao passo que essa expressão de? ne a venda...

e)

Linha 18 – Apesar de os empresários que entram...

Q309622

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

A partir da organização das ideias no texto, subentende-se que

a)

ainda não é o momento do Brasil na filantropia.

b)

ainda não existe, no Brasil, a consciência para mudanças.

c)

não existem ainda, no Brasil, os chamados negócios sociais.

d)

produtos que melhoram as comunidades carentes ainda não dão lucro.

e)
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empresas aumentam os lucros ainda que contribuam para a melhora social.

Português Interpretação de Textos

Q309623

Ano: 2013

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção que respeita as regras gramaticais da norma de prestígio da língua portuguesa na transcrição dos fragmentos
adaptados de

55

a)

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, disse neste sábado que os mercados
emergentes devam se proteger contra as crises. Segundo ela, países emergentes, como a China poderiam
"reequilibrar os negócios para estarem mais orientados ao consumo interno".

b)

Em debate sobre as perspectivas da economia global no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, Lagarde
comentou que estar direcionado ao mercado interno permite "se proteger contra as crises" externas.

c)

Lagarde também afirmou que a despeito das previsões mais otimistas divulgadas nas últimas semanas sobre a
economia global em 2013, ainda haverão motivos de preocupação. Segundo ela, as previsões "indicam uma
recuperação frágil e tímida".

d)

Por isso, "líderes da Europa, Estados Unidos e Japão precisam tomar medidas". Isso, Lagarde comentou, é preciso
realizar a união bancária e ?scal na Europa, além de reformas estruturais para dar mais competitividade na zona do
euro.

e)

Por fim, disse que está "muito interessada" nos desenvolvimentos recentes no Japão. Para o país asiático, comentou
que, no plano de médio e longo prazo, será preciso dar atenção com o patamar da dívida.

Português Interpretação de Textos

Q309624

Ano: 2013

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção que, na sequência, preenche corretamente as lacunas do texto, de modo a manter a coesão e a coerência entre
as ideias.
Questionada se o Brasil deveria ou tem condições de atender ___(1)___ pedido de ajuda ___(2)___ emergentes ensaiado pela
União Europeia para ampliar seu fundo de estabilidade financeira, a economista A. M. disse que o País deve priorizar ___(3)___
próprio equilíbrio fiscal para enfrentar o cenário internacional adverso e remover os obstáculos que limitam o crescimento
potencial da economia.
"Não recomendaríamos ____(4)____ Brasil gastar muito dinheiro agora, mas acho que isso (a ajuda financeira à Europa) é mais
uma questão política do que econômica." No relatório, a OCDE recomenda ___(5)___ adoção, ____(6)____ médio prazo, de uma
meta plurianual para o orçamento global e de um teto para o crescimento das despesas até mesmo como forma de preservar os
investimentos sociais e em infraestrutura.
(Adaptado de Para OCDE, país deve sanear finanças públicas. In: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,para-ocdepais-deve- sanear-financas-publicas, acesso em 26/1/2013)

a)

(1)ao
(2)aos
(3)no
(4)o
(5)à
(6)ao

b)

(1) o
(2) dos

(3) no
(4) ao
(5) pela
(6) no

c)

(1) o
(2) a
(3) o
(4) ao
(5) a
(6) a

d)

(1) ao
(2) aos
(3) ao
(4) o
(5) pela
(6) à

e)

(1) o
(2) dos
(3) ao
(4) o
(5) a
(6) à
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Q309625

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

A partir do texto abaixo, responda às questões 56 e 57.

Nas relações de coesão textual,

57

a)

o pronome “Isso” (L.2) refere-se às contas do próximo ano.

b)

o termo “as pessoas” (L.3) refere-se aos brasileiros.

c)

o pronome “que” (L.6) refere-se ao sistema capitalista.

d)

o termo a “nova lei” (L.12) refere-se à lei da oferta e da procura.

e)

o termo “serviços” (L.22) refere-se aos impostos.

Q309626

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

Provoca-se incorreção gramatical ao fazer a seguinte alteração no texto.

58

a)

Substituição de “pagas pelos brasileiros” (L.1) por que os brasileiros pagam.

b)

Substituição de “um dos conceitos básicos” (L.4) por um conceito básico.

c)

Substituição de “cobrando” (L.16) por e cobrará.

d)

Substituição de “ser isentas” (L.20) por serem isentas.

e)

Substituição de “acreditando” (L.22) por por acreditarem.

Q309627

Ano: 2013

Português Pontuação
Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Analista de Finanças e
Controle

No que diz respeito ao uso dos sinais de pontuação no texto abaixo, assinale a opção correta.

a)

Apesar da possibilidade de uma pausa na leitura, seriam desrespeitadas as regras de pontuação ao se inserir uma
vírgula depois de “Copom” (L.1).

b)

Para reforçar o termo “política de juros” (L.5), o desenvolvimento textual admite a retirada dos sinais de parênteses,
inserindo-se um sinal de ponto e vírgula depois de “monetário” (L.5).

c)

A coerência entre os argumentos admite deslocar a vírgula depois de “2014” (L.8) para depois de “alentado” (L.7).

d)

O sinal de dois pontos depois de “função” (L.9) introduz uma explicação; por isso equivale às expressões isto é,ou

quais sejam, entre vírgulas.

e)

59

A substituição do ponto depois de “produção” (L.11) pelo sinal de ponto e vírgula, com alteração da letra inicial
maiúscula para minúscula, violaria as relações semânticas do texto e provocaria erro gramatical.

Q293841

Ano: 2013

Português Crase
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que completa corretamente a sequência de lacunas no texto abaixo.

60

a)

a-a-à-A

b)

à - há - à - A

c)

à - a - à - Há

d)

à - há - a - Há

e)

a - há - a - À

Q293842

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Grandes metrópoles em diversos países já aderiram.
E o Brasil já está falando sobre isso. O pedágio urbano divide opiniões e gera debates acalorados.
Mas, afinal, o que é mais justo? O que fazer para desafogar a cidade de tantos carros ?
Prepare-se para o debate que está começando.
(Adaptado de Superinteressante, dezembro 2012. P. 34)

Marque N(não) para os argumentos contra o pedágio urbano; marque S(sim) para os argumentos a favor do pedágio urbano.

( ) A receita gerada pelo pedágio vai melhorar o transporte público e estender as ciclovias.
( ) Vai ser igual ao rodízio de veículos em algumas cidades, que não resolveu os problemas do trânsito.
( ) Se pegar no bolso do consumidor, então todo mundo vai ter que pensar bem antes de comprar um carro.
( ) A gente já paga garagem, gasolina, seguro, estacionamento, revisão....e agora mais o pedágio?
( ) Nós já pagamos impostos altos e o dinheiro não é investido no transporte público.
( ) Quer andar sozinho dentro do seu carro? Então pague pelo privilégio!
( ) O trânsito nas cidades que instituíram o pedágio urbano melhorou.

A ordem obtida é:

61

a)

(S) (N) (N) (S) (S) (S) (N)

b)

(S) (N) (S) (N) (N) (S) (S)

c)

(N) (S) (S) (N) (S) (N) (S)

d)

(S) (S) (N) (S) (N) (S) (N)

e)

(N) (N) (S) (S) (N) (S) (N)

Q293843

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Assinale a expressão que, nas relações de coesão, não é usada para se referir ao autor das palavras transcritas no fragmento
abaixo.
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a)

“professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul”(L.2,3 e 4)

b)

“Ele”(L.4)

c)

“ele”(L9)

d)

“O especialista”(L.11)

e)

“ele”(L.17)

Q293844

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

De acordo com a argumentação do texto, o “preço”, em “Tudo tem um preço”(L.17), corresponde a uma consequência, que se
traduz como
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a)

o direito de ir e vir.

b)

desenvolvimento industrial.

c)

os altos preços dos automóveis.

d)

mudanças da matriz econômica.

e)

problemas de mobilidade nas metrópoles.

Q293845

Ano: 2013

Português
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

A respeito das relações de concordância no texto, assinale a opção em que o uso das duas formas verbais respeita as normas
gramaticais.

a)

“tem”(L.3) / têm

b)

“aplica-se”(L.6) /aplicam-se

c)

“passou”(L.9) / passaram
“pagamos”(L.18) / pagou

d)
e)
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“foi prioridade”(L.19) / foram prioridades

Q293846

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Assinale a relação que não corresponde à relação de coesão que ocorre no texto.
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a)

“esse direito”(L.3 e 4) retoma o direito “de ir e vir”(L.2).

b)

O pronome em “aplica-se”(L.6) retoma “A (i)mobilidade das metrópoles”(L.4 e 5).

c)

“Elas”(L.8) retoma “algumas regiões metropolitanas” (L.5 e 6).

d)

“qual”(L.9) retoma “mudança intensa”(L.9).

e)

O pronome “aqueles”(L.22) retoma “dos investimentos” (L.19).

Q293847

Ano: 2013

Português Ortografia
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Na transcrição do fragmento de texto abaixo, foram desrespeitadas regras gramaticais da língua portuguesa. Assinale a opção
em que a grafia de palavra ou o uso de estrutura linguística está incorreto.

a)

A

b)

B

c)

C
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d)

D

e)

E

Q293848

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

A partir das informações abaixo, avalie as propostas de redação de um parágrafo nos itens a seguir.

VOCÊ SABIA QUE...
80 minutos diário é o tempo que o brasileiro perde em engarrafamentos?
70 milhões de veículos novos chegam por ano às ruas em todo o mundo?
80% do trânsito é ocupado por automóveis que transportam somente 30% dos passageiros?
(Adaptado de Superinteressante, dezembro de 2012. p. 34)

I. O brasileiro perde 80 minutos diários em engarrafamentos e 80% do trânsito é ocupado por automóveis que transportam
somente 30% dos passageiros; enquanto isso, ao redor do mundo, 70 milhões de veículos novos chegam anualmente às ruas.

II. Enquanto 80% do trânsito são ocupado por automóveis que transportam somente 30% dos passageiros, o brasileiro perde o
mesmo tempo, diariamente em engarrafamentos, chegando com 70 milhões de veículos novos às ruas em todo o mundo.

III. Em todo o mundo, 70 milhões de veículos novos chegam, por ano, às ruas. Enquanto isso, o brasileiro perde 80 minutos
diários em engarrafamentos e 80% do trânsito é ocupado por automóveis que transportam somente 30% dos passageiros.
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a)

Apenas I está correta.

b)

Apenas II está correta.

c)

Apenas I e II estão corretas.

d)

Apenas I e III estão corretas.

e)

Apenas II e III estão corretas.

Q293849

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Preservam-se a coerência de sentidos e a correção gramatical do texto com a retirada de
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a)

“nem”(L.1).

b)

“um”(L.4).

c)

“em”(L,9).

d)

“que”(L.11, segunda ocorrência)

e)

“de”(L.16).

Q293850

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção de reescrita do último período sintático do texto que respeita as regras gramaticais e a coerência entre as
ideias.
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a)

Então, a sociedade pode decidir que: (a) aquele espaço pode ser utilizado de outra forma.

b)

Então, a sociedade pode decidir: aquele espaço pode ser utilizado de outra forma.

c)

Então a sociedade pode decidir que, aquele espaço pode, ser utilizado de outra forma.

d)

Então a sociedade pode decidir; que aquele espaço pode ser utilizado: de outra forma.

e)

Então, a sociedade pode decidir que: (a) aquele espaço pode ser utilizado, (b) de outra forma.

Q293851

Ano: 2013

Português Morfologia
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Assinale a estrutura sintática que, no texto, tem valor significativo de causa.
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a)

“demora em chegar ao local desejado”(L.2 e 3)

b)

“que atinge muitas capitais brasileiras.”(L. 4 e 5)

c)
d)

“pode ser apontado como o responsável por essa situação.”(L.6, 7 e 8)
“que as pessoas façam longos deslocamentos.”(L.9 e 10)

e)

“por terem essa característica”(L.11 e 12)

Q293852

Ano: 2013

Português Sintaxe
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção em que a flexão do verbo está no singular porque deve concordar com um sujeito sintático em forma de
oração.

71

a)

“é”(L.4)

b)

“gera”(L.8)

c)

“exige”(L.9)

d)

“é”(L.14)

e)

“é”(L.18)

Q293853

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que, ao preencher a lacuna, provoca erro gramatical no texto abaixo.
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a)

em que

b)

que

c)

em que

d)

em que

e)

que

Q293854

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

De acordo com o desenvolvimento da argumentação do texto, o investimento “em transporte coletivo” (L.21) é a solução para

vários problemas, exceto para
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a)

“acidentes de trânsito”(L.1 e 2).

b)

“campanhas de conscientização”(L.4).

c)

“engarrafamentos”(L.12).

d)

“estresse dos motoristas”(L.13).

e)

“comportamento mais agressivo”(L.14).

Q293855

Ano: 2013

Português
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Assinale a expressão verbal que indica, no texto, uma ação continuada, ainda acontecendo.

74

a)

“irá diminuir”(L.3)

b)

“pedindo-se”(L.8)

c)

“vem tendo”(L.11)

d)

“tem de ser”(L.14 e 15)

e)

“está aquecida”(L.17)

Q293856

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Observa-se que, na comparação entre os dois textos, ambos tratam

75

a)

da criação de vias de uso único de ônibus, mas I ressalta que o preço da passagem poderia ficar mais cara.

b)

dos grandes congestionamentos provocados pelos ônibus, mas I dá destaque para a dificuldade com o tempo de
viagem.

c)

da criação de vias de uso único de ônibus, mas sugerem os dois que seria uma medida insuficiente a longo prazo.

d)

dos grandes congestionamentos provocados pelos ônibus, mas II acrescenta a necessidade de decisões políticas.

e)

da criação de vias de uso único de ônibus, mas II pondera sobre alguns conflitos que surgem para sua implantação.

Q293857

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Preserva-se a coerência entre as ideias do texto I, bem como sua correção gramatical, ao fazer a seguinte substituição nos
verbos:

a)

pensaria-se em lugar de “se pode pensar”(L.5)

b) diminua em lugar de “diminuísse”(L.6)
c)

aumentaria em lugar de“aumenta”(L.7)

d) oferecer em lugar de “prover”(L.10)
e)
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Devemos em lugar de “Temos”(L.11)

Português Morfologia

Q293858

Ano: 2013

Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Assinale o conectivo que, no texto II, inserido no início do período sintático “É você tirar o espaço dos carros para dar espaço aos
ônibus”(L.22 e 23), explicita a relação de ideias com o período anterior. Desconsidere a necessidade de ajustes na letra inicial
maiúscula.
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a)

Porquanto,

b)

No entanto,

c)

Contudo,

d)

Por isso,

e)

Embora

Português Interpretação de Textos

Q293859

Ano: 2013

Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção em que, na sequência, os termos preenchem corretamente as lacunas do texto abaixo.

a)

(1)
com

(2)
do que

(3)
com

(4)
em

(5)

b)

(1)
por

(2)
com

(3)
de

(4)
como

(5)
de

(6)
com

c)

(1)
com

(2)
do que

(3)
de

(4)

(5)

(6)
sobre

em

de

com

(6)
como

d)
e)
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(1)
sobre

(2)
entre

(3)
de

(4)
em

(5)
para

(6)
com

(1)

(2)
que

(3)
com

(4)
como

(5)
com

(6)
como

por

Q293860

Ano: 2013

Português Pontuação
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico Administrativo

Para que o fragmento abaixo seja coerente e gramaticalmente correto, é necessário inserir sinais de pontuação. Assinale a
posição em que não deve ser usado o sinal de ponto, e sim a vírgula, para que sejam respeitadas as regras gramaticais.
Desconsidere os ajustes nas letras iniciais minúsculas.
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a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

Q293942

Ano: 2013

Português Crase
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico de Suporte em
Infraestrutura de Transportes

Assinale a opção que completa corretamente a sequência de lacunas no texto abaixo.

80

a)

a-a-à-A

b)

à - há - à - A

c)

à - a - à - Há

d)

à - há - a - Há

e)

a - há - a - À

Português Morfologia - Pronomes

Q293944

Ano: 2013

Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico de Suporte em
Infraestrutura de Transportes

Assinale a opção que, ao preencher a lacuna, provoca erro gramatical no texto abaixo.

a)

em que

b)

que

c)

em que

d)

em que

e)

que
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Português Sintaxe

Q293945

Ano: 2013

Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico de Suporte em
Infraestrutura de Transportes

Assinale a opção em que, na sequência, os termos preenchem corretamente as lacunas do texto abaixo.

a)

(1)

( 2)
com

(1)

c)

(1)
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( 2)

( 4)

(1)

( 6)
de

( 3)
( 4)
(5)
do que
de
em

( 6)
com

( 2)
por

( 6)
de
como

(5)
como

de

( 1)
( 2)
( 3)
(4)
sobre
entre
de

Q294016

Ano: 2013

( 3)
com

com

d)
e)

( 2)
por

b)

( 3)
( 4)
(5)
do que com
em

( 3)
que

( 4)
com

( 5)
em
(5)
como

( 6)
para

com

sobre

com

( 6)
com
como

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico de Suporte em
Infraestrutura de Transportes

Assinale a opção que, ao preencher a lacuna, provoca erro gramatical no texto abaixo.
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a)

em que

b)

que

c)

em que

d)

em que

e)

que

Português Sintaxe

Q294017

Ano: 2013

Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico de Suporte em
Infraestrutura de Transportes

Assinale a opção em que, na sequência, os termos preenchem corretamente as lacunas do texto abaixo.
Os holandeses são tão fanáticos ___(1)___ bicicletas que quase metade dos trajetos diários do país são feitos pedalando. O
número de bicicletas é maior ___(2)___ a população local, ___(3)___ mais de 16 milhões de habitantes. Nada mais lógico,
então, que lançar, ___(4)___ um ônibus escolar, uma bicicleta que aproveita a energia sem limites das crianças de 4 a 12 anos:
__(5) ___ oito lugares para os pequenos pedalarem, um para o adulto responsável e dois para caronas (para os menores), a
bicicleta amarela conta ainda com um motor para subidas mais íngremes. Dessa maneira, assuntos importantes, ___(6)___
sustentabilidade, saúde e trabalho em equipe são abordados já na ida para o colégio, sem esquecer a diversão de pedalar com a
turma.

(Adaptado de Vida Simples, abril de 2012, edição 117)

a)

(1)com
(2)do que
(3)com
(4)em
(5)de
(6)como

b) (1)por

(2)com
(3) de
(4)como
(5)de
(6)com

c)

(1)com
(2)do que
(3)de
(4)em
(5)com
(6)sobre

d) (1)sobre

(2)entre
(3)de
(4)em
(5)para
(6)com

e)
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(1)por
(2)que
(3)com
(4)como
(5)com
(6)como

Q294113

Ano: 2013

Português Morfologia
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Com relação ao desenvolvimento das ideias do texto, assinale a opção correta.

a)

Para demonstrar a complexidade de sistemas a que os seres humanos pertencem, o autor menciona o sistema
menos compreensível, o corpo, e o mais compreensível, do qual faz parte o sistema solar.

b)

No último período do texto, o autor utiliza a expressão coloquial “ainda por cima”(L.21 e 22) para incluir mais uma
razão para a impossibilidade de desistirmos da “louca aventura”(L.21).
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c)

Ao fazer um acréscimo por meio da oração “ou enquanto você lê”(L.12), o autor do texto cria um paradoxo, visto
que a expressão temporal enfática “Agora mesmo”(L.11), cujo sentido é preciso, passa a ter não apenas uma, mas
duas referências de tempo: o momento da escrita e o momento da leitura do texto.

d)

Os fatos que ocorrem com os seres humanos a cada segundo são objetivamente descritos em linguagem denotativa
e formal, excetuando-se o emprego do termo “aos milhões”(L.14), que expressa ênfase resultante do exagero da
significação linguística.

e)

No período “Coisas espantosas (...) existirmos”(L.9 a 11), o autor estabelece uma relação de causa e efeito em que
a causa é inerente à própria existência humana, o que torna o efeito irreversível.

Q294114

Ano: 2013

Português Sintaxe
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Assinale a opção que apresenta análise correta de aspecto gramatical do texto.

86

a)

A forma de infinitivo flexionado “existirmos”(L.11) poderia ser substituída pela forma não flexionada, dado que,
antes dela, há a forma flexionada “acontecem”(L. 10).

b)

Estaria igualmente correta a forma verbal “percorre”, em vez de “percorrem”(L.14), visto que o verbo poderia
concordar com o núcleo do sujeito da oração, expresso pelo vocábulo “Bando”(L.14).

c)

No segmento “percorrem nossas vias interiores” (L.14 e 15), o termo “nossas vias interiores”(L.14 e 15) expressa
uma circunstância de lugar do verbo intransitivo “percorrem”.

d)

Na oração “e se misturam em alquimias inacreditáveis” (L.16), conforme faculta a regência, o complemento do
verbo “misturar” poderia ser introduzido pela preposição “com”.

e)

Na oração “Estamos todos na mesma louca aventura” (L.20 e 21), a forma verbal poderia ser “Estão”, porque, no
texto, o pronome “todos” corresponde a “Você, eu e o seu vizinho”(L.21).

Q294115

Ano: 2013

Português
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Assinale a opção correta a respeito do período “Tem um personagem de Voltaire que um dia descobre, encantado, que falou em
prosa toda a sua vida, sem saber.”

87

a)

O sentido com que foi empregada a forma verbal “Tem” possibilitaria, sem que houvesse alteração do sentido do
período, a seguinte organização dos termos da primeira oração: Voltaire tem um personagem.

b)

O termo “de Voltaire” poderia ser substituído por “criado por Voltaire”, estrutura que, se tivesse sido escolhida pelo
autor, deveria, obrigatoriamente, estar isolada por vírgulas.

c)

O adjetivo “encantado” poderia preceder o termo “um dia”, mas não sucedê-lo, porque esta colocação acarretaria

d)

ambiguidade.
A organização dos tempos verbais no período possibilitaria a substituição da forma verbal “descobre” por
“descobrira”.

e)

A última oração, caso fosse empregado um conector para introduzi-la, seria estruturada da seguinte forma:
porquanto não soubesse.

Q294116

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Há elementos no texto que permitem a seguinte inferência:

88

a)

a memória de fatos relacionados à vida privada é irrelevante na dinâmica da sociedade.

b)
c)

o ser humano é o único animal dotado de memória.
mais do que obrigação, o trabalho representa castigo.

d)

o hábito pode, momentaneamente, ser relegado a segundo plano em favor da invenção, e vice-versa.

e)

aspectos pragmáticos e rotinas são priorizados em todas as sociedades.

Q294117

Ano: 2013

Português Morfologia
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Considerando o emprego facultativo de preposição, assinale a opção em que está correta a inserção dessa categoria gramatical.

89

a)

“que, vulgarmente, se denomina de tradição, ou de cultura” (L.1 e 2)

b)

“é marcada por momentos em que permitem alternâncias” (L. 3 e 4)

c)

“aquilo em que foi vivenciado como crise” (L.5 e 6)

d)

“a tudo a que se é obrigado a realizar” (L.13 e 14)

e)

“deixando de ver a sua 'alma' ou o seu coração” (L. 22)

Q294118

Português

Ano: 2013

Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas do texto.

90

a)

A forma verbal pronominal “se constrói” (L.7) está na voz passiva e, portanto, corresponde, no texto, à locução
verbal “é construído”.

b)

A oração iniciada pelo conector “que” (L.1) restringe o sentido da expressão antecedente “memória social”, o que
justifica o emprego da vírgula após este termo.

c)

O emprego de itálico no substantivo extra-ordinário (L.15) deve-se à grafia anômala, com hífen, recurso utilizado
para ressaltar um dos elementos da formação desse vocábulo e coerente com o expresso no trecho subsequente:
“como o próprio nome indica”.

d)

Na linha 19, estaria igualmente correto o emprego da forma verbal “permitem”, visto que, conforme as regras de
concordância, o verbo poderia, nessa construção, concordar com o núcleo do sujeito mais próximo: “faces”.

e)

No trecho “são modos que a sociedade tem de exprimir-se, de atualizar-se concretamente” (L.20 e 21), após a
forma verbal “tem” poderia ser usado “que”, em vez da preposição “de”, como faculta a norma gramatical.

Q294119

Ano: 2013

Português Ortografia
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Assinale a opção em que o trecho adaptado da obra “Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade”, de
Marshall Berman, foi totalmente transcrito com correção gramatical.

a)

A perspectiva do novo homem no carro gerará os paradigmas do planejamento e design urbanos do século XX. O
novo
diz Le
Corbusier,
precisa para
de “outro
tipotráfego”.
de rua”, no qual será “uma máquina para o tráfego” ou para
variarhomem,
a metáfora
básica,
“uma fábrica
produzir

b)

Uma rua moderna precisa de ser bem equipada como uma fábrica. Nela, como a fábrica moderna, o modelo mais
bem equipado é o mais altamente automatisado: nada de pessoas, exceto, as que operam as máquinas; nada de
pedestres, desprotegidos para retardar o fluxo. Na cidade do futuro, o macadame pertencerá somente ao tráfego.

c)

À partir do relance mágico de Le Corbusier, nasceu uma visão de um novo mundo: um mundo inteiramente
integrado de torres altíssimas, circundadas de vastas extensões de grama e espaço aberto, ligados por superrodovias aéreas e servido por garagens e shopping-centers subterraneos.

d)

Nos novos ambientes urbanos, a antiga rua, com sua volátil mistura de pessoas e tráfego, negócios e residencias,
ricos e pobres, foi eliminado, cedendo lugar a compartimentos separados, com as entradas e as saídas estritamente
monitorados.

e)
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Uma nova onda de modernização neutralizou as forças anárquicas e explosivas que a modernização urbana, outrora,
havia reunido. Os modernistas não perceberam que o velho “caos” urbano, na verdade, constituía uma ordem
humana rica e complexa.

Q294120

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Assinale a opção que expressa ideia que se confirma no texto.

92

a)

Na maioria das cidades, a construção de uma rodovia acarreta menos transtornos que a sua interrupção.

b)

Nas cidades, tem-se evidenciado mais fortemente a tendência dos cidadãos a instalarem o caos que a de valorizar os
benefícios da modernidade.

c)

Os cidadãos buscam cidades mais humanizadas, mas são pessimistas em relação a um futuro desprovido das
inovações da modernidade.

d)

Certos pensamentos modernistas sustentam certezas que, se transformadas em dogmas, podem tornar essa visão
obsoleta.

e)

A aspiração dos indivíduos é solucionar os conflitos, de forma a despenderem poucos esforços para viver em uma
cidade intensamente viva.

Q294121

Ano: 2013

Português Morfologia
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Assinale a opção correta a respeito dos sentidos aspectos gramaticais do texto.

a)

Sem contrariar os sentidos do texto, a expressão “A despeito de” (L.3) poderia ser substituída por “Não obstante” ou
por “Malgrado”.

b)

A oração “para enfrentar o vasto poder acumulado da rodovia” (L.5) indica a finalidade da ação expressa na oração
que a antecede.

c)

As formas verbais “solidificar-se” (L.9) e “tornar-se” (L.9), como estão acompanhadas do pronome reflexivo “se”,
poderiam ser também flexionadas na 3a pessoa do plural: “solidificarem-se” e “tornarem-se”, como faculta a norma
gramatical.
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d)

A expressão “do âmago mesmo” (L.15 e 16) tem o mesmo sentido que “da incerteza mesma”.

e)

Seria preservada a correção gramatical do texto se o advérbio “aonde” (L.16) fosse substituído por “onde”.

Q294122

Ano: 2013

Português
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Assinale a opção em que foram plenamente atendidas as regras de emprego de sinais de pontuação.

a)

Faz cem anos que foi inaugurada, em Porto Velho (RO), a ferrovia Madeira-Marmoré, cuja implantação na Floresta
Amazônica, custou a vida de 6 mil trabalhadores de trinta nacionalidades. Um século depois, parte do que resta da
memória física da ferrovia épica, vai submergir sob as águas das hidrelétricas do Rio Madeira.

b)

Raramente um historiador lida com a história ao vivo, mas, em Rondônia, isso ainda é possível, pois o que sobrou da

sucateada ferrovia ainda pode ser vislumbrado. Muitos vestígios estão lá: locomotivas abandonadas, trilhos perdidos
no mato, um museu em Porto Velho, outro em Guajará-Mirim, um cemitério abarrotado de cruzes, ruínas de
estações fantasmas e pontes metálicas enferrujadas.

c)

Parte desse legado está submergindo sob as águas represadas das hifrelétricas de Santo Antônio e Jirau no Rio
Madeira, como a ponte metálica Jaci-Paraná com 84 metros de vão: um ícone da ferrovia. “Essa vai para baixo
d’água”, lamenta, o historiador Aleksander Plitot, da Fundação Getúlio Vargas.

d)

O descaso com a preservação do que resta da ferrovia histórica, leva o arquiteto, L. Oliveira, a denunciar: “a
degradação, o abandono e o completo desaparecimento, que atingirão o orgulho de termos construído uma obra
considerada ciclópica na época.” Exagero? Nem tanto. Na ocasião a construção da estrada foi comparada à abertura
do Canal do Panamá.

e)

Na virada do século XX, a Amazônia ganhou prosperidade, com o ciclo da borracha graças à seringueira Hevea
brasiliensis. Espalhadas pela floresta, as árvores produziam borracha de qualidade única, essencial, para o
transporte, a comunicação e a indústria da época. Até 1910, a borracha foi o segundo produto de exportação
brasileira perdendo apenas para o café.
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Q294123

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Assinale a opção correta a respeito do texto.

95

a)

Os tempos verbais empregados indicam que o texto foi escrito imediatamente após a publicação do projeto de
construção de Brasília.

b)

O teor das duas perguntas que iniciam o texto evidencia que o autor se interessa mais em obter esclarecimentos do
que em apresentar uma crítica ao projeto de construção da nova capital do Brasil.

c)

O autor do texto defende, de forma implícita, a ideia de que profissionais de outras áreas do conhecimento deveriam
participar do projeto de construção de Brasília.

d)

Segundo o autor do texto, apesar do alto custo dos espaços de lazer de Brasília, as soluções encontradas pelos
arquitetos responsáveis não foram criativas.

e)

O autor do texto aponta a contradição entre a opção ideológica dos arquitetos que projetaram Brasília e a rejeição
deles aos avanços tecnológicos na área da construção civil.

Q294124

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

No que concerne à linguagem e às estruturas linguísticas empregadas no texto, assinale a opção correta.
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a)

Na pergunta que inicia o texto, foi empregada linguagem figurada, como evidencia a função de sujeito exercida pelo
substantivo “Brasília”.

b)

Considerando-se a estrutura dos dois períodos iniciais do texto, seria correta e mais adequada a seguinte ordem no
início da primeira pergunta: “Por que Brasília deveria”, porque seria estabelecido paralelismo sintático entre as duas
perguntas que iniciam o texto.

c)

O conector que inicia as duas perguntas estaria empregado corretamente na seguinte frase: Brasília foi construída
por que era necessário incrementar a integração entre os estados brasileiros.

d)

A relação de oposição de ideias e a correção gramatical do período seriam preservadas, caso o conector “Entretanto”

e)

(L.12) fosse substituído pela conjunção “Embora”.
O conector “onde” poderia substituir corretamente a conjunção que inicia a oração “que se supõe” (L.12 e 13).

Q294125

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Atende à norma gramatical da língua padrão e preserva o sentido do texto srcinal a seguinte substituição:
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a)

“transmitir-lhe minhas preocupações sobre os erros” (L. 2 e 3) por “comunicar-lhe dos erros”.

b)

“quase ditatorial” (L.5) por “pseudoditatorial”.

c)

“estupefato” (L.6) por “decepcionado”.

d)

“Ele me disse” (L.6 e 7) por “Ele disse a mim”.

e)

“gradativamente, solucionados em harmonia com a nova arquitetura” (L.8 e 9) por “gradativa e harmonicamente
solucionados à nova arquitetura”.

Q294126

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Com base nas ideias desenvolvidas no texto, verifica-se que a autora do texto
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a)

critica política de urbanização que cria ambientes em que os pedestres são desconsiderados porque os espaços
circulação são ocupados pelas empresas comerciais de maneira desordenada.

b)

apresenta a paisagem urbana como reveladora do poder do dinheiro nas sociedades capitalistas e o efeito visual
negativo que esse poder causa no ambiente coletivo.

c)

propõe uma nova estética dos meios urbanos, a qual contemplaria as pequenas lojas de rua e a convivência entre
pedestres.

d)

denuncia o crescimento vertical nos meios urbanos, em que os prédios muito altos abrigam muitas pessoas, o que
dificulta a circulação nas ruas e a escassez de espaços de lazer.

e)

mostra que a competição entre grandes e pequenos comerciantes por localização de destaque de suas lojas gera
desordem na ocupação do espaço urbano, que se vai tornando inacessível aos pequenos comerciantes.

Q294127

Ano: 2013

Português Morfologia
Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Analista Administrativo

Com relação a aspectos gramaticais do texto, assinale a opção correta.

a)

Com correção gramatical, o 2o período do texto poderia ser reescrito da seguinte forma: No passado, havia
bastantes estruturas grandes de madeira que suportavam cartazes, mas elas, atualmente, são insuficientes para
sustentar os imensos outdoors.

b)

A referência do pronome “nos” na frase “Não nos esqueçam!” (L.6) é a palavra “outdoors” (L.2).

c)

Seria mantido o sentido do trecho “conseguimos nos exibir aqui, mais alto do que as outras” (L.7 e 8), se “do” e “as”
fossem suprimidos.

d)

No trecho “cada lojinha, cada pequeno comércio tem de se revestir” (L.15 e 16), a concordância verbal indica que
“lojinha” e “pequeno comércio” não foram considerados vocábulos sinônimos.

e)

Seriam mantidos o sentido srcinal do período e a correção gramatical se o último período do texto fosse reescrito
da seguinte forma: Restam os pedestres que, em sua humilde visibilidade, lembram-nos que cidades foram

construídas para pessoas.
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Português Crase

Q294738

Ano: 2013

Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico de Suporte em
Infraestrutura de Transportes

Assinale a opção que completa corretamente a sequência de lacunas no texto abaixo.

a)

a-a-à-A

b)

à - há - à - A
à - a - à - Há

c)
d)

à - há - a - Há

e)

a - há - a - À
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Q294739

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico de Suporte em
Infraestrutura de Transportes

Preservam-se a coerência de sentidos e a correção gramatical do texto com a retirada de

a)

“nem”(L.1)

b)

“um”(L.4).

c)

“em”(L.9).

d)

“que”(L.11, segunda ocorrência)

e)

“de”(L.16).
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Q294740

Ano: 2013

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico de Suporte em
Infraestrutura de Transportes

Assinale a opção que, ao preencher a lacuna, provoca erro gramatical no texto abaixo.

a)

em que

b)

que

c)

em que

d)

em que

e)

que
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Q294741

Ano: 2013

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico de Suporte em
Infraestrutura de Transportes

Assinale a opção em que, na sequência, os termos preenchem corretamente as lacunas do texto abaixo.

a)

( 1)
com

b)

( 1)
por

c)

( 3)
com

( 4)
em

( 5)
de

(6)
como

( 2)
com

( 3)
de

( 4)
como

( 5)
de

(6)
com

( 1)
com

( 2)
do que

( 3)
de

( 4)
em

( 5)
com

(6)
sobre

d)

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

( 5)

(6)

e)

sobre
( 1)
por

entre
( 2)
que

de
( 3)
com

em
( 4)
como

para
( 5)
com

com
(6)
como
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Q294742

Ano: 2013

( 2)
do que

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: DNITProva: Técnico de Suporte em
Infraestrutura de Transportes

Para que o fragmento abaixo seja coerente e gramaticalmente correto, é necessário inserir sinais de pontuação. Assinale a
posição em que não deve ser usado o sinal de ponto, e sim a vírgula, para que sejam respeitadas as regras gramaticais.

Desconsidere os ajustes nas letras iniciais minúsculas.
O projeto Escola de Bicicleta está distribuindo bicicletas de bambu para 4600 alunos da rede pública de São Paulo(A) o programa
desenvolve ainda oficinas e cursos para as crianças utilizarem a bicicleta de forma segura e correta(B) os alunos ajudam a traçar
ciclorrotas e participam de atividades sobre cidadania e reciclagem(C) as escolas participantes se tornam também centros de
descarte de garrafas PET(D) destinadas depois para reciclagem(E) o programa possibilitará o retorno das bicicletas pela saúde
das crianças e transformação das comunidades em lugares melhores para se viver.
(Adaptado de Vida Simples, abril de 2012, edição 117)

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E
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Q280708

Ano: 2012

Português Sintaxe

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção em que o texto foi transcrito com erro no uso do verbo sublinhado.

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E
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Q280709

Português Interpretação de Textos

Ano: 2012

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Depreende-se das relações de sentido do texto que

a)

o primeiro banco do país foi criado para comprar cartas de alforria para os escravos

b)

a criação da Caixa Econômica trouxe aos brasileiros uma nova forma de economizar dinheiro.
a criação da caderneta de poupança tinha como objetivo inicial transformar escravos em poupadores.

c)
d)

o hábito da poupança revela que a aquisição da casa própria tem o poder de superar o trabalho desumano.

e)

o trabalhador que se submete ao aluguel encontra- se, na sociedade atual, encarcerado em trabalho desumano.
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Q280710

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Nas relações de coesão do texto, usa-se o termo

a)

“seu”(L.3) para referir-se ao objetivo da “caderneta de poupança”(L.3 e 4).

b)
c)

“A aplicação”(L.9) para referir-se a “financiamento imobiliário”(L.6 e 7).
“que”(L.11) para referir-se a “atividades”(L.10).

d)

“maior motivo”(L.12 e 13) para referir-se ao “principal objetivo”(L.3).

e)

“qual”(L.15) para referir-se a “trabalho desumano”(L.15).
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Q280711

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do Editorial do Correio Braziliense, de 14/8/2012, mas estão desordenados.
Ordene-os nos parênteses e indique a ordem correta para que componham um texto coerente.
( ) A deterioração do quadro — crescente e generalizada — não permite ver luz no fim do túnel e carrega consigo o Estado de
bem-estar social, arduamente construído no pós-guerra.
( ) De outro, o Brasil, que, com os fundamentos econômicos sólidos, conseguiu conviver com o cenário adverso sem grandes
solavancos, mas sabe que tem uma espada de Dâmocles sobre a cabeça.
( ) Estados Unidos e União Europeia há cinco anos veem despencar o PIB, a produção e os empregos.
( ) Em poucas ocasiões da história recente, o nosso país enfrentou momentos tão cruciais quanto agora.
( ) As teorias conhecidas mostram-se impotentes para dar resposta eficaz ao problema.
( ) De um lado, uma crise financeira que afeta os mercados mais ricos do planeta.

a)

2-5-3-6-4-1

b)

3-4-1-5-2-6

c)

6-3-4-1-5-2

d)

1-6-2-5-4-3

e)

4-1-5-2-6-3
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Q280712

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção que constitui continuação coesa e coerente para o texto a seguir.

a)

Alguns vetores confluem para essa retomada. A queda dos juros e da inflação prepondera entre os fatores gerais,
macroeconômicos. É plausível que a desvalorização do real também venha ajudando a indústria nacional.

b)

A oferta de bens pela indústria local descasou-se a tal ponto do poder de consumo da população que a entrada de
produtos importados, para suprir o aumento da demanda, se tornou um contrapeso importante a segurar o PIB.

c)

Além disso, a alta do emprego e dos salários sustentada pela bonança anterior elevou o custo das empresas acima
do que as vendas poderiam compensar. O resultado foi um estrangulamento geral de margens de lucro, que sufocou
o investimento privado.

d)

Daí essa dificuldade de novos estímulos ao consumo, via crédito, impulsionarem a atividade como um todo. A única
saída dessa sinuca, rumo a taxas mais elevadas de crescimento, é aumentar a produtividade da economia. Com a
mesma quantidade de trabalho aplicada, o Brasil precisa produzir mais.

e)

A primeira é uma redução substancial nas tarifas de energia elétrica, aproveitando o vencimento das concessões de
boa parcela do parque de geração nacional. A segunda é reduzir a carga tributária, de maneira escalonada e
prudente, mas começando já.
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Q280713

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção em que o conjunto das informações a seguir não está redigido em um período sintático claro, objetivo e
gramaticalmente correto.

a)

Há respaldo para o otimismo do governo por causa do aumento das vendas no varejo em junho; dos dados mais
favoráveis do emprego formal em julho; e do anúncio de que o Índice de Atividade do Banco Central subiu no mês
retrasado.

b)

O aumento das vendas no varejo em junho, os dados mais favoráveis do emprego formal em julho e o anúncio de
que o Índice de Atividade do Banco Central subiu no mês retrasado dão respaldo ao otimismo do governo.

c)

Para o otimismo do governo fatores como, em junho, aumento das vendas no varejo, em julho, dados mais
favoráveis do emprego formal, no mês retrasado anúncio de que o Índice de Atividade do Banco Central subiu.

d)

Respaldando o otimismo do governo estão o aumento das vendas no varejo em junho, os dados mais favoráveis do

e)

emprego formal em julho e o anúncio de que o Índice de Atividade do Banco Central subiu no mês retrasado.
Porque houve aumento das vendas no varejo em junho e dados mais favoráveis do emprego formal em julho, além
do anúncio de que o Índice de Atividade do Banco Central subiu no mês retrasado, há respaldo para o otimismo do
governo.
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Q280714

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção em que o fragmento adaptado do Correio Braziliense, de 7 de agosto de 2012, foi transcrito com erros
gramaticais.

a)

A caderneta de poupança vêm batendo recordes sucessivos de depósitos desde maio, justamente o mês da
mudança no rendimento da aplicação promovido pelo governo para permitir quedas mais acentuadas da taxa básica
de juros.

b)

Em julho, a captação líquida da poupança – diferença entre depósitos e retiradas – foi positiva em mais de 8 bilhões.
É o melhor resultado para o mês de julho da série histórica do Banco Central, iniciada em 1995.

c)

Também é a melhor captação mensal desde dezembro de 2009. Em maio, o governo anunciou mudança na
remuneração da aplicação e os novos depósitos na poupança já foram feitos dentro das novas regras.

d)

Os rendimentos passaram a acompanhar a redução dos juros básicos da economia toda vez que a taxa Selic atinge
patamar igual ou inferior a 8,5% ao ano. Atualmente, a taxa Selic está em 8% ao ano.

e)

Essa mudança vale somente para depósitos feitos a partir de 4 de maio. A poupança, ao contrário dos fundos de
investimento, continua isenta do imposto de renda e não sofre a cobrança da taxa de administração.
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Q280715

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção que, ao preencher a lacuna no fragmento a seguir, preserva a coerência entre os argumentos e a correção
gramatical do texto.

a)

Isso

b)

Que

c)

O que

d)

Assim se

e)

Essa característica
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Q280722

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção incorreta em relação ao uso das estruturas linguísticas do texto.

a)

Em “que os torna”(L.1) o pronome “os” refere-se ao termo “importados”(L.4).

b)

Mantêm-se a correção gramatical do período e suas informações srcinais ao se substituir “se registra”(L.5) por são
registrados.

c)

O emprego de vírgula após “ano”(L.6) justifica-se para isolar o adjunto adverbial anteposto à oração principal.
Na linha 10, o emprego de sinal indicativo de crase em “à contratação” justifica-se porque a palavra “associado”

d)
e)

113

exige complemento antecedido pela preposição “a” e “contratação" é antecedida por artigo definido feminino.
Mantém-se a correção gramatical do período ao se eliminar o “do” em “mais acentuado do que”(L.17).

Q280725

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção em que o trecho transcrito e adaptado de O Globo, de 16/8/2012, respeita a correção gramatical.

a)

Não é de hoje que os especialistas em transportes defendem uma maior integração das modalidades de transportes.
Os diferentes tipos pode ser concorrentes entre si, mas em grande parte dos casos um ajuda o outro.

b)

Ferrovias e hidrovias certamente podem oferecer maior capacidade de transporte de granéis (minérios, grãos,
combustíveis), mas seus traçados nem sempre vai até os pontos de carregamento e descarga. O caminhão
possibilita a capilaridade do sistema.

c)

Então, ferrovias, rodovias, hidrovias, portos e aeroportos constitue, na verdade, uma mesma malha, que, para
funcionar bem, precisa de coordenação, planejamento e condições que viabilizem investimentos.

d)

É uma tarefa para políticas públicas, para iniciativas governamentais. A operação dessa malha, porém, se faz de
maneira mais eficiente nas mãos de concessionários privados.

e)

Se formos mesmo por este caminho de privatização desses serviços, a possibilidade de acerto será muito maior que
a de erro. Atacam-se, assim, causa importante do chamado custo Brasil.

114

Q280718

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção correta em relação às estruturas linguísticas do texto.

a)

O emprego de “para”(L.3) estabelece uma relação sintática de conclusão.
O termo “batelada”(L.5) confere formalidade ao texto.

b)
c)

Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir “seja definido”(L.13) por se defina.

d)

A palavra “guarda”(L.15) está sendo empregada com o sentido de mantém, encerra, apresenta.

e)

O elemento coesivo “Esse teto”(L.18) retoma o antecedente “dívida consolidada líquida”(L.17).
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Q280716

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Preservam-se a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto ao fazer a seguinte alteração em suas estruturas
linguísticas.

a)

Inserir a preposição de antes de “juros”(L.1) e antes de “crescimento”(L.2).

b)

Acrescentar o sinal de crase no a antes de “endurecer”(L.6).

c)

Retirar a preposição a de antes de “procurar”(L.8).

d)

Inserir a preposição de antes de “que desencadeou” (L.11).

e)

Retirar a preposição em de antes de “encontrar”(L.14).
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Q280719

Ano: 2012

Português Morfologia - Pronomes

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção que preenche as lacunas do texto a seguir de maneira gramaticalmente correta.

a)
b)
c)
d)
e)
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Q280720

Ano: 2012

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção que completa as lacunas do texto de forma gramaticalmente correta e textualmente coerente.
A participação cada vez maior de itens importados no mercado interno não é necessariamente ruim. Parte ___1___itens é
composta por insumos e componentes utilizados na produção doméstica, o que pode resultar em produtos mais avançados
tecnologicamente e mais baratos. A concorrência dos importados,___2___, força a produção nacional a melhorar sua qualidade e
a buscar mais efi ciência para não perder mercado,___3___ pode signifi car ganhos reais para a economia brasileira. Mas a
entrada em ritmo cada vez mais intenso de produtos importados pode ser atribuída também ___4___perda de competitividade
da indústria brasileira. Cada vez mais dirigentes industriais apontam para velhos problemas que oneram excessivamente a
produção local — sistema tributário pesado e complexo, custos trabalhistas, custos administrativos, defi ciência de infraestrutura
— e continuam sem solução ___5___no curto e no médio prazos.
(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 18/8/2012)

a)

1-de tais
2-por outro lado
3-aquilo
4-a
5-previsto

b) 1-de alguns
2-portanto
3-cujo
4-a uma
5-possível

c)

1-daqueles
2-assim

3-do qual
4-àquela
5-prática

d) 1-destes

2-consequentemente
3-o qual
4-a tal
5-exequível

e)

1-desses
2-por sua vez
3-o que
4-à
5-à vista
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Q280723

Ano: 2012

Português Crase

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Em relação ao uso do sinal indicativo de crase, assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do fragmento a seguir.

a)

(1) (2) (3) (4) (5)
à
à
a a
a

b)

(1) (2) (3) (4) (5)
a
a à
a
à

c)

(1) (2) (3) (4) (5)
à
a
a
a
à

d)

(1) (2) (3) (4) (5)
a
a
à
à
a

e)

(1) (2) (3) (4) (5)
a a
a
a
à
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Q280721

Ano: 2012

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical inserido na transcrição do texto.

a)

conforme (1)

b)

em contraste com (2)
constataram (3)

c)
d)

acima (4)

e)

cujos (5)
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Q280724

Ano: 2012

Português Crase

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical inserido na transcrição do texto.

a)

pela (1)

b)

entre outros (2)

c)
d)

a (3)
teve que se (4)

e)

à (5)
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Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção que completa a lacuna sem provocar incoerência de ideias ou ruptura na direção argumentativa do texto.

a)

poderia acelerar as transformações sociopolíticas necessárias para

b)

viria a prejudicar e não a favorecer

c)

encontraria valores sedimentados de civismo e liberalismo para

d)

legitimaria a implantação de regimes totalitários, forçando

e)

em vez de retardar o processo democrático, viria a acelerar
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Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

No início do texto, o autor exorta o leitor a participar de uma situação hipotética, na qual o leitor desempenha o papel de um
contribuinte de imposto sendo arguido por funcionário da Receita Federal. Assinale a proposição que interpreta de modo errôneo
o emprego de tal recurso, em continuação à frase:
Tal recurso

a)

obrigou o autor a empregar os verbos do primeiro parágrafo no modo subjuntivo, para manter a coesão temporal
com “Suponha”(L.1).

b)

permitiu o confronto com situação semelhante possível de ocorrer em outro campo da atuação humana.

c)

constitui recurso de introdução textual que evita a entrada brusca no assunto principal do texto.

d)

possui potencial retórico de levar o leitor a concordar com a argumentação do autor.

e)

contribuiu para o autor expor com mais didatismo sua discordância em relação a uma decisão da justiça eleitoral.
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Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a substituição proposta para os diálogos abaixo que desrespeita a correta morfossintaxe do padrão formal escrito da
língua portuguesa.

a)

Você chega lá e diz (L.4)
Você se apresenta ao funcionário da Receita Federal e afirma.

b)

Se bate ou não bate, se tem regularidade ou não, é outro problema. (l.5 e 6)
Se dá certo ou não, sendo regulares ou não, é outra questão.

c)

E você: E daí? Não tem nada demais. (L.8)
E você retruca: – Que importância tem isso? Não há nenhum problema nisso.

d)

Não vai colar, não é mesmo? Mas na Justiça Eleitoral cola. (L.11 e 12)
O argumento não será aceito, certamente. Contudo, na Justiça Eleitoral ele o será.

e)

mas declarou tudo na prestação de contas – está limpo.(L.14 e 15)
mas declarou o que arrecadou e o que gastou na prestação de contas – está quite com a Justiça Eleitoral.
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Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale o segmento que dá sequência ao texto, respeitando a coerência entre as ideias e a correção gramatical.
Quando a maré sobe, ergue todos os barcos, diz o velho adágio. Nos anos de crescimento acelerado e excesso de capitais ﬁ
nanceiros na economia mundial, mesmo as embarcações de casco avariado tiraram proveito da maré favorável. O Brasil, como
grande exportador de matérias-primas e um dos principais destinos dos dólares investidos internacionalmente, foi um dos países
mais beneﬁ ciados.
Os efeitos foram ainda mais sentidos ................................ ........................................................................
(Ana Luiza Daltro e Érico Oyama, “As razões do pibinho”. Veja, 13/06/2012, p. 76/77 )

a)

por causa das reformas econômicas levadas a efeito na década passada.

b)

devido a ótima fase de comercialização de nossas matérias-primas.

c)

a despeito dos acertos internos na condução de reformas econômicas.

d)

enquanto se aguarda o aumento na taxa de investimento.

e)

graças à onerosa carga tributária sobre o setor produtivo.
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Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção que completa corretamente as incógnitas da frase:
O que incomoda o autor é X; ele gostaria que Y.

a)

X: as pessoas discutirem política de modo superficial
Y: elas percebessem que as eleições livres no Brasil acontecem há três décadas

b)

X: a falta de liberdade no momento do voto
Y: os eleitores cobrassem mais responsabilidade dos políticos que ajudaram a eleger

c)

X: os governantes não cumprirem as promessas de campanha
Y: os políticos cumprissem o que prometeram na campanha

d)

X: a falta de consciência dos eleitores de que são responsáveis por ter elegido este ou aquele governante
Y: as pessoas assumissem sua responsabilidade pela escolha de maus políticos

e)

X: os eleitores tratarem os políticos como se estes tivessem vindo de Marte
Y: os eleitores fossem mais cobrados pelos políticos eleitos

126

Q264200

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a proposição incorreta a respeito das estruturas linguísticas e dos sentidos do texto.

a)

Uma forma de conferir mais ênfase ao segmento “que nós mesmos elegemos”(L.5) é reescrevê-lo assim: que
fomos nós mesmos quem elegemos .

b)

A conjunção “ora” funciona, no texto, como partícula de transição do pensamento entre o primeiro e o segundo
parágrafos, podendo ser substituída por Pois bem.

c)

Nas duas vezes em que ocorrem no texto(L.2 e L.10), os dois-pontos admitem substituição por vírgula, sem prejuízo
da pontuação correta e sem alteração do sentido srcinal.

d)

As vírgulas duplas de “centenas na verdade”(L.14 e L.15) são substituíveis por duplo parêntese, sem prejuízo da
pontuação correta e sem alteração do sentido srcinal.

e)

O sentido do verbo “renegar”, tal como empregado na penúltima linha do texto, equivale ao de renunciar,
rejeitar, prescindir de.
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Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale o parágrafo cujo título não corresponde à ideia central nele contida.

a)

A sonegação ocorre mais no comércio de etanol do que no de gasolina e diesel
O não pagamento de impostos tem afetado mais o comércio do etanol do que de gasolina e diesel, que têm a
totalidade dos impostos recolhidos no produtor de forma antecipada, o que evita a sonegação. No caso do etanol, o
pagamento dos impostos é feito pelos produtores e pelas distribuidoras.
Naturalmente, muitas distribuidoras trabalham de forma ética. Mas outras recorrem a meios ilícitos para obter
vantagens competitivas não pagando tributos.

b) Sonegadores empregam criatividade para gerar novas formas de pagar os impostos

São criativas as formas de fugir ao pagamento de impostos de quaisquer produtos. Há poucos meses, reportagem
de TV revelou uma fraude denominada bomba baixa, pela qual a quantidade de litros colocada no tanque dos
veículos era menor do que o que estava marcado. Por controle remoto, a vazão era alterada - e o controle era
desativado quando havia fiscalização.

c)

Consumidor percebeu a burla, mas não a relacionou a possível adulteração do combustível
A reportagem causou impacto, pois o consumidor viu como pode ser lesado por comerciantes inescrupulosos. Mas
pouca gente percebeu que a burla ao consumidor tem outro lado: o da falta de qualidade do produto. A reportagem
mostrou que é fácil comprar combustível sem nota e que, com essas remessas clandestinas, donos de postos
adulteram o combustível. Ou seja, o preço baixo pode indicar ao consumidor que ele corre o risco de ter outros
prejuízos.

d) Como funciona a modalidade mais severa de sonegação: a “barriga de aluguel”

A forma mais grave é a modalidade conhecida como "barriga de aluguel". A distribuidora vende o etanol hidratado
para o posto de combustível com nota fiscal, mas não paga os impostos. Quando a fiscalização tenta localizar a
distribuidora, essa empresa já não existe, pois era usada apenas como fachada e operada por empresas "laranjas",
que não têm ativos para pagar os tributos.

e)

Emprego de tecnologia e atitude consciente do consumidor em relação a possíveis fraudes contribuem
para combater o comércio ilegal de combustíveis
A tecnologia ajuda a coibir fraudes, e as autoridades estão recorrendo ao que é possível para flagrar novos e
sofisticados golpes. Mas o que faz a diferença é a atitude do consumidor. Se ele desconfiar de ofertas muito
tentadoras e recusar-se a consumir produtos baratos demais, vai desestimular os sonegadores. Se denunciar às
autoridades para que a fiscalização investigue se há algo errado, mais eficiente ainda. Agindo em conjunto,
autoridades e cidadãos podem ajudar no combate ao comércio ilegal de combustíveis.
(Roberto Abdenur, O caminho do etanol. O Globo, 21/06/2012, com adaptações

http://arquivoetc.blogspot.com.br/2012/06/o-caminho-do-etanol-roberto- abdenur.html)
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Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

O governo tem incluído, nos diversos pacotes de estímulo ao consumo, o abatimento de impostos, de fato um dos mais pesados
componentes do chamado custo Brasil. É o reconhecimento implícito de que a carga tributária, em tendência de alta desde o início do
Plano Real, em 1994, funciona hoje como importante obstáculo à retomada de fôlego da economia – praticamente estagnada no primeiro
trimestre. Em todo setor que se analise há sempre o mesmo problema de excesso de impostos.
(Hora de ampla desoneração tributária. Editorial, O Globo, 05/06/2012. http.://arquivoetc.blogspot.com.br/2012/06/hora-de-ampladesoneracao-tributaria,html)

Assinale o resumo que retoma com fidelidade todas as principais ideias do texto acima.

a)

O governo tem incluído a desoneração tributária nos pacotes de estímulo ao consumo, deixando implícito que a alta
dos tributos remonta ao início do Plano Real.

b)

Por reconhecer que a carga tributária brasileira é uma das mais pesadas do mundo, o governo está buscando reduzir
os impostos daqueles setores que apresentam problema de excesso.

c)

Diante do excesso de impostos em todos os setores da economia, o governo reconhece que a carga tributária
brasileira constitui verdadeiro entrave à retomada do crescimento, em tendência de alta desde 1994.

d)

Ao analisar o montante de impostos no Brasil, o governo reconhece haver excesso em todos os setores, inclusive
nos diversos pacotes de estímulo ao consumo, do que decorre a estagnação da economia que se prolonga desde o
início do ano.

e)

O abatimento de impostos tem estado presente nos vários pacotes de estímulo ao consumo, o que demonstra o
reconhecimento do governo sobre ser a alta carga tributária um entrave para a recuperação do crescimento
econômico.
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Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a asserção incorreta acerca dos sentidos e da morfossintaxe do texto.

a)

O primeiro período admite, preservada a correção gramatical, a reescritura: Criado em 1940, o imposto sindical foi o
último esteio importante da legislação sindical do Estado Novo.

b)

“A despeito das vantagens”(L.3) admite substituição por Nada obstante as vantagens, sem prejuízo da semântica
e da correção gramatical.

c)

Constituem uma sequência coesiva de “sindicatos oficiais”(L.3 e 4) os termos: deles(L.4); -lhes(L.6) e sua (L.7)

d)

Trocando-se “contribuíam”(L.11) por houveram contribuído, mantém-se o mesmo tempo verbal, sem prejuízo da
coerência textual.

e)

Se quiséssemos informar sobre a porcentagem restante do total arrecadado(L.11), estaria correta a concordância
verbal da frase “Os 20% restantes ficavam...”.
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Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a paráfrase (escrever a mesma coisa de forma diferente) correta e adequada do período “A solução foi.... um dia de
trabalho”(L.7 a 10).

a)

Descontava-se um dia de trabalho do salário, na folha de pagamento anual, dos sindicalizados ou não, de todos os
trabalhadores, como solução fácil para a falta de recursos do imposto sindical.

b)

Para solucionar a escassez de recursos dos sindicatos, a solução se encaminhou no sentido de serem descontados,
de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, da folha anual de pagamento, o salário de um dia de trabalho.

c)

Para conseguirem sobreviver, os sindicatos adotaram uma solução simples de todos os trabalhadores, sindicalizados
ou não – o desconto anual, na folha de pagamento, do salário de um dia de trabalho.

d)

Não
foi complicada
achar
a solução.com
De atodos
trabalho,
anualmente,
juntamente
folhaosdetrabalhadores,
pagamento. sindicalizados ou não, descontava-se um dia de

e)

Foi simples a solução adotada – seria descontado anualmente, na folha de pagamento de todos os trabalhadores,
sindicalizados ou não, o valor equivalente a um dia de trabalho.
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Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale o trecho inteiramente correto quanto ao emprego do padrão formal escrito da língua portuguesa.

a)

Quando falamos em prova, no direito, tem-se a idéia de que existe algo a ser defendido ou algo que venha a ser
contestado. Dentro dessa linha cognoscível, entende-se que vai existir sempre um agente acusador e um agente
acusado.

b)

Pois bem, a prova é o meio de resolução desse conflito existente, da qual é dela que o juiz irá extrair aqueles meios
exequíveis à resolução pendente.

c)

O juiz não tem o ônus de buscar a verdade – ele somente apresenta as partes a verdade mais justa diante do caso
em questão. A parte é quem tem o ônus de buscar a verdade, daí as provas serem de suma importância para a
resolução do litígio.

d)

Devido à atribuição de pontos a cada tipo de prova, o sistema tarifal de provas passou a facilitar as decisões dos
juízes, que somente se encarregavam da somatória dos pontos que cada parte obtera mediante suas provas
apresentadas e decidia o caso a favor de quem somou mais pontos.

e)

Para adquirir força probatória no processo judicial, os meios “moralmente legítimos” de obtenção de provas devem
está em congruência com os aspectos lícitos do nosso ordenamento legal.
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Português Fonologia

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Não dá para fazer reforma mantendo a mesma estrutura tributária, sem corrigir um sistema de que (a) se transformou num monstro
justamente por que (b) rombos momentaneos (c) superaram a racionalidade ?scal desde os tempos da ditadura militar. Para falar mais
claro, nos últimos 40 anos um imposto era criado sempre que o Orçamento federal abria um novo rombo, gerado por suscessivos (d)
governos que gastavam mais do que podiam. Assim nasceram (e) o PIS-Co?ns federal, as nove taxas embutidas nas contas de luz, a taxa
de incêndio municipal e por aí vai.
(Suely Caldas, “Falsos remédios”. Folha de S. Paulo, 1/5/2012 - http.://arquivoetc.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.html)

Assinale a letra correspondente à expressão inteiramente correta.

a)

de que

b)

por que

c)

momentaneos

d)

suscessivos

e)

nasceram
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Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a proposição correta a respeito de elementos linguísticos do texto e de sentidos nele depreensíveis.

a)

Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir os travessões(L.3) por vírgulas.

b)

Há relação de “causa e conseqüência” na sequência destas três idéias do texto: “o corte de impostos reduz o custo
final para o consumidor”, “o consumo aumenta”, “aumenta o faturamento das empresas”.

c)

Substituindo-se “envergada”(L.11) por soterrada ou subterrada, palavras já aglutinadas com o prefixo so- e sub, torna-se dispensável o emprego da preposição “sob” na frase.

d)

Por estarem subentendidas, é correto explicitar as palavras que estão no corpo da frase das linhas 13 e 14, que vai
icar assim: ... as economias emergentes, que estão no mesmo nível de países europeus...

e)

Confere-se maior concisão à frase “superior à dos oferecidos pelo Estado brasileiro”, sem prejuízo da correção
gramatical, se ela for reescrita assim: superior aos oferecidos pelo Estado brasileiro.
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Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale o segmento com completa correção na estrutura morfossintática.

a)

Nabuco nada tinha a se opor à eletividade da chefia do Estado em países cujas sociedades houveram alcançado um
grau de estruturação que lhes facultasse resistir à corrupção, à tirania e à oligarquia.

b)

A indústria não passa por um bom momento. Tem sentido a alta dos custos gerada pela elevação dos salários, que
poderia ser menor acaso a produtividade média do trabalhador na indústria estivera se elevando.

c)

Durante certo tempo, ao invés de agirem como magistrados, os presidentes da América Latina empregavam a
máquina pública em benefício das coligações a que pertenciam, recorrendo à fraudes e à violência para nelas se
perpetuarem.

d)

Por certo, associações de variados perfis e movimentos sociais atuam visando múltiplos objetivos e sob diferentes
contextos, recursos e condições. Desempenham atividades de representação da população de onde estão inseridas.

e)

Com o crescimento perdendo força há trimestres seguidos, é difícil encontrar perspectivas muito otimistas. Na
média, as consultorias econômicas do país estimam que o PIB avançará apenas 2,7% neste ano, mas há quem
preveja um ano ainda mais fraco.
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Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção correta sobre as relações morfossintáticas e semânticas do texto.

a)

O emprego do sinal indicativo de crase em “rumo à modernização”(L.2) justifica-se porque a palavra “passo” exige
complemento antecedido pela preposição “a” e “modernização” admite artigo definido.

b)

Confere-se mais formalidade ao texto ao se substituir a palavra “entulhar"(L.8) por atolar.

c)

O emprego de vírgula antes de “que regulamenta” (L.11) justifica-se para isolar oração subsequente de natureza
restritiva.

d)

Depreende-se das informações do texto que o termo “verticalização”(L.22) refere-se ao processo de contratação
direta de funcionários pelas empresas.

e)

Ao substituir “Já não era sem tempo.”(L.13) por Já era tempo prejudica-se o sentido srcinal do texto.
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Português Crase

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Indique a opção que corresponde a erro gramatical na transcrição do texto.

a)

A (1)

b)

as (2)

c)

A (3)

d)

às (4)

e)

às (5)
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Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção que apresenta todas as três propostas de preenchimento das lacunas do texto inteiramente corretas, do ponto
de vista semântico e morfossintático.

a)

que assistiram ao mesmo
que assistiram a ele
a que lhe assistiram

b)

talqualmente o juiz
(como o juiz),
– da mesma forma que o juiz –

c)

(ou o historiador ou, enfim, quem quer que deve)
(ou o historiador, ou, enfim, quem quer que deva)
– ou o historiador ou enfim – quem quer que deva

d)

de que as coisas tenham-se passado
de as coisas terem se passado
de as coisas se terem passado

e)

diversa àquela a que suas conclusões o levaram.
discordante com aquela a qual suas conclusões o conduziram.
distinta da que suas conclusões lhe fizeram chegar.
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Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale o trecho de relatório contábil que se apresenta inteiramente correto quanto ao emprego do padrão formal escrito da
língua portuguesa.

a)

A crédito desta conta vem sendo contabilizada mensalmente a importância de R$10.628,75. Indagamos ao setor
contábil sobre os referidos valores, que ao longo do ano soma-se mais de cem mil reais. No entanto, não nos foi
fornecida nenhuma explicação.

b)

Alertamos que, a falta de controles internos e da conciliação contábil da conta podem propiciar fraudes e desvios de
valores, pois funcionários que têm conhecimento do fato podem utilizá-lo para fins de desfalques.

c)

Alertamos que empréstimos feitos a funcionários não firmados mediante contrato, e sem cláusula de cobrança de
encargos financeiros, poderão ser considerados pelo fisco como adiantamentos salariais e tributados na fonte, na
ocasião da liberação dos recursos.

d)

Recomendamos ampliar as atenções sobre os adiantamentos pendentes de longa data, haja visto, que, desta forma,
eles se caracterizam como empréstimo, sendo necessário, daqui por diante, a elaboração de contratos com previsão
de cobrança de encargos financeiros.

e)

Entre as adições ao ativo fixo da companhia, persiste situação comentada em nosso relatório anterior onde se
constatou valores que se caracterizam como despesa operacional invez de custo de aquisição ou desenvolvimento de
bens permanentes.

(http://pt.scribd.com/doc/55427164/Modelo-Relatorio-Auditoria-Contabil, com adaptações)

139

Q264213

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale o segmento de texto que foi transcrito com total correção gramatical.

a)

Na administração do Estado, em seus vários níveis, está presente o destino que se dão aos impostos, que nada mais
é do que bens privados transferidos obrigatoriamente para a esfera estatal.

b)

Logo, é normal que se coloque questões atinentes à moralidade na gestão desses recursos, que devem – ou
deveriam – estar destinados à melhoria das condições de vida dos cidadãos.

c)

Espetáculos de imoralidade de parte dos políticos e de seus partidos são percebidos como desvios de recursos
privados, que tiveram destinação eticamente indevida.

d)

Não surpreende de que, em pesquisas de opinião sobre prefeitos, a honestidade, o ter palavra, o cumprir promessas
tenha surgido como qualidades requeridas do homem público.

e)

Ter princípios são considerados essenciais. Política sem valores equivale a um cheque em branco dado a
governantes e parlamentares no uso dos recursos públicos.

(Dennis L. Rosenfield, “Ausência de princípios”, O Estado de São Paulo, 16/07/2012 ,com adaptações.
http://avaranda.blogspot.com.br/2012/07/ ausencia-de-principios-denis-lerrer.html)
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Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Marque o trecho com pontuação correta.

a)

Com efeito pareceu, a Nabuco, que carecendo o Brasil, como os demais países do continente, de um desenho
institucional capaz de lhe conferir a consistência que ele, ainda, não podia extrair de sua invertebrada sociedade
havia sido a Monarquia, que permitira a construção do Estado de direito no Brasil.

b)

Com efeito pareceu a Nabuco que carecendo o Brasil (como os demais países do continente), de um desenho
institucional capaz de lhe conferir a consistência, que ele ainda não podia extrair de sua invertebrada sociedade,
havia sido a Monarquia que permitira a construção do Estado de direito no Brasil.

c)

Com efeito, pareceu a Nabuco que, carecendo o Brasil, como os demais países do continente, de um desenho
institucional capaz de lhe conferir a consistência que ele ainda não podia extrair de sua invertebrada sociedade,

d)

havia sido a Monarquia que permitira a construção do Estado de direito no Brasil.
Com efeito, pareceu a Nabuco, que carecendo o Brasil, como os demais países do continente, de um desenho
institucional, capaz de lhe conferir a consistência, que ele ainda não podia extrair de sua invertebrada sociedade,
havia sido a Monarquia, que permitira a construção do Estado de direito no Brasil.

e)

Com efeito: pareceu a Nabuco que, carecendo o Brasil – como os demais países do continente – de um desenho
institucional, capaz de lhe conferir a consistência, que ele ainda não podia extrair de sua invertebrada sociedade
havia sido a Monarquia, que permitira a construção do Estado de direito no Brasil.

(Christian Edward Cyril Lynch, “O Império é que era a República: a monarquia republicana de Joaquim Nabuco”. Lua
Nova: Revista de Cultura e Política, nº 85, 2012)
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Receita Federal

Infere-se das ideias do texto lido que:

Todas as regiões brasileiras sofreram pressões do fisco português.

a)
b)

Portugal devia à Inglaterra e a colônia precisava produzir essa riqueza.

c)

A derrama foi um instrumento de pouca valia para as finanças portuguesas.

d)

Os métodos de arrecadação dos impostos na colônia serviram de modelo para outras nações.

e)

O pagamento do quinto foi elevado a partir de 1769.
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Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Marque a opção que fornece a correta justificativa para as relações de coesão referencial no texto.

a)

“era um quinto do que fora três décadas antes”(L.10 e 11) refere-se à economia portuguesa.

b)

“Fiando-se que a causa central do problema era a sonegação”(L.16 e 17) refere-se às áreas de mineração.

c)

“auge da produção aurífera”(L.1) refere-se à quantidade de dinheiro que circulava na economia.

d)

“a reação de funcionários graduados”(L.12 e 13) refere- se à aplicação de um instrumento de cobrança.
“mas a Coroa não se importava com isso”(L.30 e 31) refere-se à inquietude.

e)
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Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF
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Assinale a opção incorreta a respeito do uso das estruturas linguísticas do texto.

a)

Preservam-se a correção e a coerência, se substituirmos a expressão: “a Coroa havia cunhado” (L.2) por “a Coroa
cunhara”.

b)

Preservam-se a correção e a coerência, se substituirmos a expressão: “O objetivo da derrama era obrigar os colonos
a completarem”(L.21 e 22) por: “O objetivo da derrama era obrigar os colonos a completar”.

c)

Preservam-se
a correção
e aum
coerência,
substituirmos
a expressão:
“era um quinto do que fora três décadas
antes”(L.10 e 11)
por: “era
quinto doseque
tinha sido três
décadas antes”.

d)

Preservam-se a correção e a coerência, se substituirmos a expressão: “147 quilos, o que não chegava a um quarto
do volume pretendido” por: “147 quilos, os quais não chegavam em um quarto do volume pretendido”.(linhas 36 e
37).

e)

Preservam-se a correção e a coerência se substituirmos a expressão: “a reação de funcionários graduados da Coroa
foi atribuir”(L.12 e 13) por: “a reação de funcionários graduados da Coroa foi a de atribuir”.
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Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Com base nas ideias do texto, assinale a opção correta.

a)

No caso de viúvos e órfãos, a Previdência Social, para conceder o benefício, considera a idade do beneficiário e sua
capacidade de sustentar-se.

b)

O sistema da Previdência Social se beneficia quando ocorrem aposentadorias precoces, para pessoas com menos de
cinquenta anos.

c)

Quem se aposenta, hoje, antes da idade de cinquenta anos está se beneficiando da regra que leva em conta apenas
o tempo de contribuição.

d)

A despesa com a Previdência Social, proporcionalmente ao PIB, no Brasil, é muito menor se comparada às despesas
dos países desenvolvidos.

e)

A idade ideal para as aposentadorias, de forma a equilibrar as contas do INSS, é de 85 anos para as mulheres e 95
anos para os homens.
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Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.

a)

Mantém-se a correção gramatical e os sentidos srcinais do período ao se substituir “de que”(L.1) por do qual.

b)

O emprego do sinal indicativo de crase em “à de países”(L.11) justifica-se pela fusão da preposição “a”, exigida pelo
adjetivo “comparável”, com o artigo definido feminino singular “a” que acompanha o substantivo “despesa”, elíptico
na frase.

c)

Prejudica-se a correção gramatical e o sentido srcinal do período ao se substituir “em que”(L.16) por na qual.

d)

A palavras “fórmula” e “números”(L.16) recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes.

e)

Em “trabalha-se”(L.24 e 25) e em “se aposente”(L.27) o emprego do pronome “se” tem a mesma função
morfossintática.
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Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Preservam-se as relações argumentativas do texto, bem como sua correção gramatical, ao inserir

a)

o substantivo anomalia antes de “mais controversa” (L.6).

b)

a expressão de spread depois de “mecanismos” (L.8).

c)

a expressão do cadastro depois de “informações” (L.11).

d)

o qualificativo bancário depois de “sistema” (L.11).

e)

o pronome essas antes de “garantias” (L.19).
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Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Assinale a opção que dá justificativa correta para o uso das estruturas linguísticas no texto.

a)

Apesar de se referir a uma expressão no plural, o verbo “Há” (L.5) deve ser usado no singular para mostrar que a
oração em que ocorre destaca a ideia de “anomalia” (L.6).

b)

O valor de condição que a conjunção “se” (L.6) confere à oração em que ocorre seria mantido também com o uso
de talvez, sem prejudicar a correção gramatical do texto.

c)

O uso do modo subjuntivo em “disputem” (L.9) destaca a ideia de hipótese no texto; no entanto, mesmo
enfraquecida a hipótese, a coerência da argumentação e a correção gramatical do texto também estariam
preservadas com o uso do modo indicativo: disputam.

d)

Como os demais verbos referentes a “clientes” (l.15) já estão adequadamente flexionados no plural, as normas
gramaticais permitem também o uso de quiser, em lugar de “quiserem” (L.16), sem prejuízo para a correção
gramatical do texto.

e)

A ausência do sinal indicativo de crase antes de “fatores” (L.18) e “garantias” (L.19) indica que esses substantivos
estão empregados de modo genérico, sem o uso de artigo que os defina.
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Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Assinale a opção que, ao preencher a lacuna do parágrafo, provoca erro gramatical e/ou incoerência na argumentação do texto.

A inflação, que deveria voltar a ser um problema só no ano que vem, vai causar preocupação no curto
prazo._____________________________, mais uma vez a taxa vai ficar acima do centro, ainda que permaneça dentro da
margem de segurança. A alta foi pequena, mas dá uma ideia do pessimismo que anda dominando os mercados.
(Adaptado de Correio Braziliense, de 7 de agosto de 2012)

a)

A serem confirmadas as expectativas do mercado.

b)

Apesar de confirmá-las as expectativas do mercado.

c)

Se a expectativa do mercado se confirmar.

d)

Confirmando-se as expectativas do mercado.

e)

Caso sejam confirmadas as expectativas de mercado.
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Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Assinale a opção que constitui continuação gramaticalmente correta, coesa e coerente para o texto a seguir.

Apesar do nível de emprego ainda elevado, a situação da indústria brasileira piorou consideravelmente desde o ano passado e
hoje destoa muito menos do padrão internacional. As medidas tomadas pelo governo para isolar o País da crise externa, ou para
reduzir, pelo menos, o risco de contágio, foram insuficientes, até agora, para impulsionar a indústria de transformação. A
manutenção do emprego, a elevação do salário real, a rápida expansão do crédito e a redução de impostos para alguns setores
estimularam o consumo, mas a produção manufatureira foi incapaz de acompanhar a demanda interna.
(Editorial, O Estado de S. Paulo, 2/8/2012)

a)

Parte desse estímulo foi aproveitada por produtores estrangeiros bem mais preparados para disputar espaço nos
mercados. O recuo da atividade industrial brasileira reflete, entre outros fatores, o aumento das importações e a
deterioração do saldo comercial.

b)

Diante dessa pequena reação de maio para junho foi amplamente insuficiente para a retomada do nível de atividade
do ano passado. As maiores perdas em 2012 continuam no setor de bens de capitais, isto é, de máquinas e
equipamentos. A fabricação desses bens aumentou 1,4% de maio para junho, mas a produção do primeiro semestre
foi 12,5% inferior à de um ano antes.

c)

Essa presença do concorrente de fora não ajuda a explicar os números ruins acumulados a partir de 2011. No
primeiro semestre, a produção foi 3,8% menor que a de janeiro a junho do ano passado. O resultado acumulado em
12 meses diminuiu 2,3%.

d)

Quando se examina esse período de 12 meses, há uma pequena mudança no conjunto, com redução de 7,6% na
produção de bens duráveis de consumo e de 5,5% na fabricação de bens de capital. Durante esses 12 meses, no
entanto, a política anticrise estimulou o consumo e abriu espaço para alguma recuperação das indústrias de bens
duráveis, como a de automóveis e a da linha branca.

e)

Essa iniciativa legal foi suficiente para levar o empresariado a investir com maior entusiasmo em máquinas e
equipamentos. Autoridades fizeram apelos ao espírito aguerrido dos empresários, mas sem resultados. Mesmo nos
setores beneficiados por facilidades fiscais e medidas protecionistas o efeito foi muito limitado.
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Assinale a opção que preenche as lacunas de forma gramaticalmente correta, coesa e coerente.
O País é considerado no exterior um grande mercado, principalmente a partir da ampliação da distribuição de renda que houve
nos últimos anos. Por outro lado, a política do governo, __1__prioridade à expansão do consumo, sem temer o uso de muitos
incentivos com esse objetivo, estimulou __2__os interesses externos no nosso mercado doméstico.
Soma-se a isso o fato __3__, na economia mundial atual, são escassas as oportunidades de grandes negócios e existe um
excesso de liquidez, o que torna os investidores ainda mais propensos a investir no Brasil. A forma mais simples e direta é a
compra de uma empresa nacional já em funcionamento, __4__ uma injeção não muito grande de capital pode aumentar
significativamente sua e? ciência. Esse tipo de aporte de capital interessa ao Brasil,__5__ representa entrada de divisas que
ajudam a cobrir o déficit em transações correntes do balanço de pagamentos.
(Editorial, O Estado de S. Paulo, 2/8/2012)

a)
b)
c)

d)
e)
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Assinale a opção que preenche a lacuna do texto de forma gramaticalmente correta, coesa e coerente.

A necessidade de uma reforma tributária é quase uma unanimidade nacional. Na área federal, a que mais pesa na carga
tributária, certamente é possível simplificar a estrutura de impostos e contribuições que incidem sobre os mesmos fatos
geradores. Mas é a esfera estadual que concentra as maiores dificuldades do sistema produtivo no que se refere a tributos. É
como se o país estivesse dividido em 27 "nações", cada qual com uma interpretação da legislação que deveria, no entanto, ser
comum a todas. Não deixa de ser salutar que as unidades da federação tenham políticas de atração de investimento. _________
______________________________________________ É o que poderia ocorrer também no Brasil, mas para isso é preciso uma
reforma que estabeleça novas regras de convivência tributária entre os entes federativos.
(Editorial, O Globo, 29/7/2012)

a)

A tentativa de se promover a reforma por meio de um projeto do governo federal não avançou no Congresso.

b)

Governadores se mostraram temerosos diante das mudanças, ainda que a União se dispusesse a compensar

c)

eventuais perdas durante um período de transição.
Como as bancadas estaduais se mantiveram relutantes diante do projeto, criou-se um impasse.

d)

A reforma poderia ter sido feita em uma conjuntura de vacas gordas, quando a arrecadação bateu sucessivos
recordes nas várias esferas de governo.

e)

Na China, embora governada por um regime centralizador, existe hoje uma disputa entre as províncias, e o país não
se ressente dessa competição.

152

Q264434

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos
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Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Os trechos abaixo constituem um texto do Editorial de O Estado de S. Paulo, de 29/7/2012, mas estão desordenados. Ordene-os
nos parênteses e indique a sequência correta.

( ) Desde então, não apenas a realidade econômico- financeira do país sofreu mudanças significativas, com o controle da inflação
e a transferência de setores da economia, então sob o tacão do Estado, para a iniciativa privada, como também surgiram
fenômenos nem sequer sonhados pelo legislador.

( ) O atual Código de Defesa do Consumidor, em vigor há 21 anos, representou em seu tempo um marco na defesa dos direitos
da cidadania, mas está longe de englobar, em seus 119 artigos, a complexidade de que se revestiu a atividade econômica a
partir da revolução tecnológico-informacional.
( ) É o caso, entre outros, dos cartões de débito e crédito com chip, do comércio e da pirataria eletrônicos, do teleatendimento e

da telecobrança, da informatização do sistema bancário, dos smartphones e tablets.

( ) A esses e outros traços do cenário do consumo no país, é inútil procurar respostas específicas no Código de Defesa do
Consumidor. Foi mais do que oportuna a iniciativa do Senado de criar uma comissão de juristas, cujo trabalho foi concluído em
março, para propor um anteprojeto de reforma do referido instrumento legal.

( ) Filho dos movimentos contra a carestia dos anos 1970 e da hiperinflação dos anos 1980, respondia ao contexto em que surgia:
o de um país que emergia da chamada "década perdida", engolido pela crise e descrente da eficácia da ação governamental
depois de sucessivos planos de estabilização frustrados.

a)

1, 5, 2, 4, 3

b)

3, 1, 4, 5, 2

c)

5, 2, 1, 3 4

d)

4, 3, 5, 2, 1

e)

2, 4, 3, 1, 5
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Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Assinale a opção correta a respeito do uso da vírgula no texto.

a)

Por se tratar de pontuação facultativa, com a função de enfatizar as ideias do texto, a retirada da vírgula depois de
“reforma” (L.1) preservaria a correção e a coerência textuais.

b)

Para que sejam respeitadas as normas de pontuação da língua portuguesa, deve ser inserida uma vírgula depois de
“etária” (L.3).

c)

Apesar de alterar as relações semânticas do texto, a omissão da vírgula depois de “fiscal” (L.7) também respeitaria
as regras de pontuação e preservaria a coerência da argumentação.

d)

Como marca a finalização de uma oração, a vírgula depois de “atividade” (L.9) admite a substituição pelo ponto e
vírgula, sem prejudicar a correção do texto.

e)

No contexto sintático em que é usada, as regras de pontuação admitem como correta a substituição da vírgula
depois de “governo” (L.13), para separar termos de uma enumeração.
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Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
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Constitui uma continuidade gramaticalmente correta e coerente com a argumentação do texto o seguinte período sintático:

a)

Tudo isso neutraliza ou reduz os ganhos de competitividade derivado de tais avanços tecnológicos e de gestão na
empresa.

b)

A valorização cambial agrava a perda de competitividade na industria, é verdade, mas não é a causa principal dessa
perda.

c)

Assim, o desequilíbrio provocado pelo êxito do agronegócio e da mineração seria revertido para ganho de
competitividade em outros seguimentos.

d)

O país galgaria um patamar mais alto de crescimento se a proposta dos que afirmam que pegamos a doença
holandesa, é tributar as exportações de commodities.

e)

No entanto essa valorização é consequência não intencional dos ganhos de comércio e da abundância de recursos
externos que valorizam a taxa de câmbio não necessariamente negativos.
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Assinale a opção incorreta a respeito da relação entre estruturas gramaticais e os mecanismos de coesão que sustentam a
coerência do texto.

a)

A flexão de plural em “acarretam” (L.4) indica que a “desindustrialização” (L.4) resulta tanto do “efeito de
descobertas” (L.2) quanto do “aumento de preços” (L.2 e 3).

b)

O substantivo “ideia” (L.5) resume a informação do período sintático anterior, que compara causas e consequências
da valorização da taxa de câmbio na Holanda e no Brasil.

c)

A flexão de masculino em “claro” (L.7) estabelece relação de coesão entre esse qualidi cativo e a oração condicional
como um todo.

d)

O advérbio “daí” (L.12) tem a função textual de localizar no boom da exportação as consequências da doença
holandesa.

e)

A opção pelo uso do futuro do pretérito em “evidenciaria” (L.16), juntamente com o termo “diz-se” (L.14), indica a
posição argumentativa de distanciamento do autor e seu não comprometimento com a veracidade da informação
veiculada.
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Receita Federal

Assinale o trecho em que a transcrição do texto adaptado do jornal Correio Braziliense, de 7 de agosto de 2012, desrespeita as
regras gramaticais no uso das estruturas linguísticas.

a)

Ao mesmo tempo em que os analistas do mercado financeiro elevam a perspectiva para a inflação este ano, eles
trabalham cada vez mais com a possibilidade de queda para o Produto Interno Bruto (PIB) e também para a taxa de
juros básica da economia.

b)

A principal razão para isso é que o setor industrial não dá mostras de que vai reagir, revertendo a tendência de
queda na atividade. Pela décima semana consecutiva, os analistas vêm revendo para baixo as expectativas de

c)

desempenho da indústria brasileira.
De acordo com o relatório Focus, a média das estimativas para o ano passou de uma contração na atividade no
setor industrial de 0,44% para uma queda maior, de 0,69%. Com isso, as expectativas para o PIB, que já vinham
diminuindo, caíram mais ainda.

d)

Segue também em queda, segundo os analistas do mercado financeiro, a previsão para a taxa básica de juros.
Agora, segundo a pesquisa Focus, a taxa Selic deve chegar a 7,25% no final do ano.

e)

Até à semana passada, a estimativa que prevalescia era de que o ciclo de redução da Selic pararia em 7,5%.
Atualmente a taxa está em 8%. Com a mudança o mercado financeiro passa a trabalhar com a perspectiva de que o
Banco Central reduza a taxa mais duas vezes.
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Assinale a opção em que o trecho do texto foi transcrito de forma gramaticalmente correta.

a)

O governo espera uma melhoria da economia, até o final do ano, mas, mesmo que essa hipótese se confirme, o
efeito positivo sobre as contas fiscais não serão imediatos, com maior impacto no ano que vem.

b)

Até junho a receita de tributos vinha evoluindo em ritmo inferior ao esperado, como já reconheceu a Secretaria da
Receita Federal. O mesmo parece estar ocorrendo com a arrecadação previdenciária, que vinha ajudando à
sustentar o patamar da arrecadação federal, como mostraram dados do Ministério da Previdência relativos ao
primeiro semestre.

c)

As contas fiscais de junho foram influenciadas negativamente pelo efeito estatístico do recolhimento do Refis da
Crise, em junho de 2011. Provavelmente será tarefa mais difícil atingir as metas de superávit primário deste ano,

num momento em que o Tesouro promete mais recursos para os Estados e promove desonerações fiscais.

d)

Afinal, a área fiscal ganhou mais relevancia para o equilíbrio macroeconômico — e, assim, para o controle da
inflação —, na medida da perda relativa de importancia da política de juros e do regime de metas de inflação.

e)

Se as pressões sobre os preços visíveis nos últimos dias se confirmar, a política fiscal exigirá ainda mais atenção, por
fragilidades tanto no longo como no curto prazo.
(Editorial, O Estado de S. Paulo, 1/8/2012)
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Q264440

Ano: 2012

Português Crase

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical na transcrição do texto abaixo.

Os especialistas projetam uma queda de até 2%, o que contribuirá para o fraco desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) este
ano.
(Editorial, O Globo, 3/8/2012)

a)

(1) a

b)

(2) à

c)

(3) há

d)

(4) a

e)

(5) à
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Q264441

Ano: 2012

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
A importância da indústria __1__ o país é inegável, __2__seus efeitos multiplicadores, __3__ salários que paga,
__4__arrecadação de impostos. __5__ ganhar competitividade, a indústria necessita de melhoras alheias ao setor, como, por
exemplo, uma infraestrutura mais eficiente e um sistema tributário mais adequado. __6__, a indústria brasileira também precisa
se renovar. Processos produtivos desatualizados, deficiências de qualidade e questões gerenciais são desafios específicos do
setor, que não dependem inteiramente de políticas públicas.
(Editorial, O Globo, 3/8/2012)

a)

1-Para
2-por

3-pelos
4-pela
5-para
6-Porém

b) 1-do

2-de
3-dos
4-com a
5-Se
6-Todavia

c)

1-com
2-que
3-para
4-na
5-Quando
6-Entretanto

d) 1-no

2-com
3-com os
4-da
5-Ao
6-Mas

e)
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1-em relação ao
2-dos
3-por
4-para a
5-Enquanto
6-No entanto

Q264442

Ano: 2012

Português Sintaxe

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical na transcrição do texto abaixo.

O tipo de investimento estrangeiro que pode ter a melhor acolhida no País é aquele que (1) representa a implantação de novas
unidades de produção, capaz de criar não só mais empregos, mas aportar um conteúdo tecnológico inovador e importante.
Nesse campo, as necessidades do Brasil são (2) praticamente ilimitadas. Como se vê, não se trata (3), em absoluto, de recusar
investimentos estrangeiros que, de qualquer modo, apresentam vantagens, mas de procurar direcionar-lhes (4) para onde são
mais importantes e necessários e de estar conscientes de que (5) nem todos eles representam a salvação da economia num
momento de dificuldades.
(Editorial, O Estado de S. Paulo, 2/8/2012, com adaptações)

a)

(1) aquele que

b)

(2) são

c)

(3) se trata

d)

(4) direcionar-lhes

e)

(5) de que
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Q248832

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.

Infere-se das relações entre as ideias do texto que

a)

a situação fiscal de um país não é, necessariamente, proporcional ao seu desenvolvimento.

b)

países emergentes apresentam, geralmente, uma relação de baixo PIB e alto superávit fiscal.

c)

países sul-americanos apresentam pouco mais que a metade da média ponderada de outros países.

d)

o Brasil tem demonstrado vigor para superar, dentro de dois anos, os três países sul-americanos com melhor saúde
fiscal.

e)

inflação controlada provoca crescimento firme nos negócios, o que resulta em estabilidade fiscal.
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Q248833

Ano: 2012

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

No texto acima, provoca-se erro gramatical ou incoerência na argumentação ao

a)

substituir a preposição “Para”(L.4) pela locução Afim de.

b)

inserir o termo do depois de “melhor”(L.1) e de “pior”(L.2).

c)

substituir o termo “do problema”(L.8) por sua correspondente flexão de plural: dos problemas.

d)

substituir o travessão depois de “países”(L.12) por uma vírgula.

e)

suprimir o artigo indefinido antes de “superávit”(L.17).
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Q248834

Ano: 2012

Português

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção que fornece a correta justificativa para as relações de concordância no texto abaixo.

a)

Na linha 2, emprega-se o singular em “proporcionou” para respeitar as regras de concordância com “economia”(L.1).

b)

Na linha 5, o uso do plural em “valores” é responsável pela flexão de plural em “ deflacionados”(L.6).

c)

O plural em “resultados”(L.4) é responsável pela flexão de plural em “Elevaram-se”(L.5).

d)

O singular em “a arrecadação”(L.11) é responsável pela flexão de singular em “fez aumentar”(L.11).

e)

A flexão de plural em “foram”(L.14) justifica-se pela concordância com “relevantes”.
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Q248835

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Leia o fragmento de entrevista abaixo para responder às
questões 4 e 5.

Analise as seguintes possibilidades para apresentar, de maneira resumida, a argumentação da resposta do entrevistado:
A queda no crescimento da economia no Brasil
I. tem motivos causados pela desvalorização do real: otimismo no mercado americano (depois da crise); nova definição de
recessão na zona do euro e a China com desaceleração do mercado.
II. pode ser relacionada a quatro fatores: otimismo no mercado americano, recessão na zona do euro, desaceleração na China e
valorização cambial do real.
III. deve-se a acontecimentos internacionais, como a alta das ações americanas, a desindustrialização da China, a queda na zona
do euro, com valorização cambial.
Preservando a coerência e a correção gramatical,

a)

apenas II e III estão corretas.

b)

apenas III está correta.

c)

apenas I e II estão corretas.

d)

apenas I e III estão corretas.

e)

apenas II está correta.
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Q248836

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção correta a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto.

a)

Preservam-se a coerência e a correção gramatical do texto, conferindo-lhe mais formalidade, ao substituir a
expressão “teve a ver”(L.3) por viu.

b)

O uso de “ainda”(L.6) indica que a “recuperação modesta”(L.6) tem expectativas de vir a melhorar.

c)

A flexão de singular em “há”(L.4) deve-se à concordância com “otimismo”(L.4).

d)

O uso do tempo e modo verbais em “serão”(L.7) sugere hipótese, possibilidade na declaração, incerteza de que isso
venha a acontecer.

e)

O pronome “isso”(L.16) retoma a ideia expressa por “globalização financeira”(L.15).
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Q248837

Ano: 2012

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção que apresenta erro gramatical inserido na transcrição do fragmento abaixo.

a)

vírgula depois de “minerais” (L.3).

b)

iniciais maiúsculas em “Imposto sobre Produtos Industrializados” (L.4 e 5).

c)

flexão de singular no verbo “Contribuiu” (L.11).

d)

preposição “em” (L.5) antes de 14%.

e)

repetição da conjunção “e” na enumeração das linhas 13 e 14.
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Q248838

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Leia o seguinte texto para responder às questões 7 e 8.

Assinale a opção que fornece uma continuidade gramaticalmente correta e coerente para a argumentação do texto.

a)

Ou seja, esses bancos passaram a pagar menos pelo dinheiro que captam no mercado, aumentando as
possibilidades de conssessão de empréstimos.

b)

Essa e outras medidas teriam a finalidade de aquecer de novo a economia, por meio do estímulo ao consumo e
impulso para os investimentos.

c)

Mas essas medidas foram eclipsadas pelo aumento dos spreads bancários como é chamada a diferença entre o juro
que o banco paga e o juro que cobra.

d)

Provisões para cobrir essa inadimplência e o peso da tributação responde por mais da metade do custo do dinheiro –
que os bancos repassam aos consumidores.

e)

No entender dos analistas essas medidas com respeito às taxas excessivas traz a ameaça de causar prejuízos que

mais tarde terão que ser cobertos pelo Tesouro.
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Q248839

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Provoca-se erro gramatical e/ou incoerência textual ao fazer a seguinte alteração nos verbos do fragmento acima.

a)

virão a ser em lugar de “serão”(L.17).
têm contribuído em lugar de “contribuíram”(L.5).

b)
c) vem sendo em lugar de “tem sido”(L.7).
d) reduzam em lugar de “reduzissem”(L.15).
e)
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dobrara em lugar de “dobrou”(L.2).

Q248840

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Leia o texto abaixo para responder às questões 9 e 10.

Provoca-se erro gramatical, com consequente incoerência textual, ao alterar as relações de coesão no texto, inserindo

a)

o termo desse desemprego depois de “causas”(L.4).

b)

o pronome nossa antes de “economia”(L.2).

c)

o pronome seu antes de “baixo crescimento”(L.8).

d)

o termo para o Brasil depois de “bom”(L.8).

e)

o pronome suas antes de “contas”(L.13).
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Q248841

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Desconsiderando os necessários ajustes nas letras iniciais maiúsculas e minúsculas, provoca-se erro gramatical e/ou incoerência
textual ao

a)

retirar o sinal de dois pontos depois de “intrigante” (L.1) e, ao mesmo tempo, substituir a vírgula depois de
“baixos”(L.2) pelo sinal de dois pontos.

b)

substituir o sinal de interrogação depois de “bom”(L.8) por um sinal de ponto e vírgula.

c)

inserir uma vírgula depois de “cair”(L.7).

d)

substituir o ponto depois de “Depende”(L.8) pelo sinal de dois pontos e, ao mesmo tempo, substituir o ponto depois
de “renda”(L.10) por ponto e vírgula.

e)

substituir o travessão depois de “produtividade”(L.14) pelo sinal de dois pontos.
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Q248842

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção em que a reescrita do trecho sublinhado preserva a correção gramatical e a coerência do texto.
O “jogo” civilizatório da redistribuição melhorou de forma espetacular a inclusão social, ampliou o mercado interno e funcionou
muito bem aumentando a demanda global. Infelizmente não acompanhamos o mesmo ritmo e, com a mesma disposição, a
ampliação da oferta global. Está esgotado o espaço disponível. O resultado natural é que a diferença entre a demanda e a oferta
globais se dissipa, inexoravelmente, em um aumento da inflação interna nos preços dos bens não transacionáveis (os serviços) e
externamente, em uma ampliação do déficit em conta corrente. O efeito colateral muito importante desse processo é a imensa
valorização da relação câmbio nominal/salário nominal, que é o indicador do câmbio “real”.

(Adaptado de Antonio Delfim Netto, Emergência e Reformas. Carta Capital, 18 de abril de 2012, p. 37)

a)

Daí resulta, naturalmente, uma ampliação do déficit em conta corrente que vem da diferença entre a demanda e a
oferta globais e se dissipa, inexoravelmente, em um aumento da inflação interna nos preços dos bens não
transacionáveis (os serviços).

b)

Daí naturalmente resulta que a diferença entre a demanda e a oferta globais, inexoravelmente, se dissipam por um
aumento da inflação interna nos preços dos bens não transacionáveis (os serviços) e uma ampliação externa do
déficit em conta corrente.

c)

O resultado natural da diferença entre a demanda interna e a oferta global se dissipa, inexoravelmente, em um
aumento da inflação internamente (nos preços dos bens não transacionáveis – os serviços) e externamente, em uma
ampliação do déficit em conta corrente.

d)

Vem daí, como resultado natural, a diferença entre a demanda que dissipa a oferta global dissipa inexoravelmente,

em um aumento da inflação interna nos preços dos bens não transacionáveis – os serviços – e externamente, há
uma ampliação do déficit em conta corrente.

e)
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Como resultado natural, há, internamente, um aumento da inflação nos preços dos bens não transacionáveis (os
serviços) e, externamente, uma ampliação do déficit em conta corrente; isso dissipa, inexoravelmente, a diferença
entre a demanda e a oferta globais.

Q248843

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Com relação ao uso das estruturas linguísticas ou da grafia das palavras, assinale o trecho em que o texto adaptado de Júlio
Miragaya, Desindustrialização e baixo crescimento econômico ( Correio Braziliense, 23 de abril de 2012 ), foi transcrito
corretamente.

a)

A valorização do real e o custo Brasil, que têm reduzido a competitividade de nossos produtos industriais no
mercado internacional, ao mesmo tempo que torna o mercado interno mais vulnerável à concorrência de produtos
de outros países com consequências ruins não só para a balança comercial, mas também para os níveis de emprego
e de renda para a arrecadação de tributos.

b)

No custo Brasil consta os elevados preços da energia elétrica e do gás natural; a
insuficiência e relativamente precária malha de transportes; o baixo nível de investimentos em tecnologia; e uma
estrutura tributária que incide sobre a produção e o consumo e não sobre a renda e a riqueza.

c)

O fato é que o setor industrial ficou estaguinado em 2011, puxando para baixo o crescimento do PIB, sendo o mais
baixo entre todos os países sul-americanos. E as perspectivas são de novo crescimento do produto industrial
próximo a zero – com um tímido crescimento do PIB.

d)

O elevado custo de nossa logística é outra causa que não vêm sendo devidamente enfrentada. O barateamento do
custo da energia e dos transportes requerem a ampliação dos investimentos públicos, necessidade que se choca

e)
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com um dos pilares da política econômica.
Em suma, não há como ampliar substantivamente os investimentos públicos sem uma redução drástica nos gastos
com pagamento dos juros da dívida pública. Também se deve buscar ampliação do investimento em inovação,
condição essencial para o aumento da produtividade.

Q248844

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção que completa corretamente a sequência de lacunas no texto abaixo.
Inicialmente, é necessário considerar __(1)__ o crescimento da oferta de crédito deve ocorrer sempre de maneira sustentada e
sem aumento __(2)__ riscos sistêmicos. A recente crise do subprime nos EUA e os problemas fiscais na zona do euro são
evidências claríssimas dos riscos do excesso de alavancagem e da imprudência na concessão de crédito __(3)__ bancos. Medidas
do governo para forçar os bancos – públicos ou privados – a __(4)__ mais com taxas artificialmente baixas __(5)__ levar à
formação de bolhas no mercado de crédito __(6)__ consequências imprevisíveis para a estabilidade financeira sistêmica.

(Adaptado de Gustavo Loyola, Baixar “spreads” exige medidas sutentáveis. O Estado de São Paulo, 21 de abril de 2012)

a)
b)
c)

d)
e)
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Q248845

Ano: 2012

Português Crase

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

No que diz respeito ao uso do sinal de crase, assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo.
Uma mera observação __(1)__olho nu já basta para constatar que parcela relevante do spread está ligada direta ou
indiretamente, __(2)__ políticas públicas, sejam tributárias regulatórias ou de outra natureza. Parece, pois, difícil avançar na
questão dos spreads, sem que tais políticas sejam, no mínimo, reavaliadas, obviamente não perdendo de vista os legítimos
objetivos de cada uma delas.
Por outro lado, o aumento da eficiência do sistema bancário é igualmente relevante para __(3)__ queda dos spreads. Isso sugere
que “parte da bola”, pelo menos, está com os bancos, públicos e privados, que devem se tornar cada vez mais eficientes nas
funções de intermediários financeiros. Em suma, é necessário um permanente diálogo entre o setor bancário e o governo, com
vistas __(4)__ implementação de medidas sustentáveis para redução de spread, objetivo que deve ser atingido sem ameaças
__(5)__ estabilidade financeira.

(Adaptado de Gustavo Loyola, Baixar “spreads” exige medidas sutentáveis. O Estado de São Paulo, 21 de abril de 2012)

a)
b)
c)
d)
e)
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Q248846

Ano: 2012

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção em que o preenchimento das lacunas do fragmento abaixo preserva a correção gramatical e a coerência entre
os argumentos do texto.
O principal componente dos juros é a taxa Selic. É referência de custo de captação: ______(1)_______ em títulos públicos, o
depositante não aceitará do banco remuneração muito inferior à Selic.
Para o banco, a Selic sinaliza o custo de oportunidade: ________(2)_______ ao Tesouro à taxa Selic, só emprestará a terceiros a

juros maior, pois maior é o risco.

(Adaptado de Joca Levy, Juros, demagogia e bravatas. O Estado de São Paulo, 21 de abril de 2012)

a)

(1)enquanto possa aplicar se
(2) pudesse emprestar

b) (1) se pudesse aplicar

(2) quando pudesse emprestar

c)

(1) caso aplicasse
(2) caso emprestasse

d) (1) se pode aplicar

(2) se pode emprestar

e)
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(1) quando pudesse aplicar
(2) enquanto possa emprestar

Q248847

Ano: 2012

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção em que o preenchimento da lacuna com o conectivo abaixo resulta em erro gramatical ou incoerência textual no
seguinte fragmento.
A dívida pública brasileira é uma velha herança. ____(A)_____aumentou consideravelmente nos anos 80, ____(B)_____ os juros
internacionais subiram muito. Mais de 40 países foram arrastados pela crise da dívida, a partir de 1982. ____(C)____ seus
governos foram capazes de reorganizar as contas públicas e de reduzir o peso da dívida. ____(D)____o Brasil continuou
prisioneiro do endividamento inflado naquele período e, além disso, permitiu o aumento de seu peso nos anos seguintes.
____(E)____, a carga tributária brasileira é maior que a de todos ou quase todos os países emergentes e até mais pesada que a
de algumas economias avançadas, como os EUA e o Japão.

(Adaptado de O Estado de São Paulo, Notas & Informações. 21 de abril de 2012)

a)

Portanto

b)

quando

c)

Porém

d)

Mas

e)

No entanto
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Q248848

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção em que ao menos uma das duas formas apresentadas para preencher as lacunas do texto provoca erro
gramatical ou incoerência textual.
É mais do que evidente que a persistente supervalorização do real colocou setores importantes da indústria brasileira “fora do
negócio”: primeiro ___(A)___ as importações (chinesas substancialmente, mas com fronteiras abertas aos demais concorrentes),
____(B)____ da produção nacional voltada para o mercado interno; em segundo lugar, ____(C)____ as exportações brasileiras
porque bloqueou a capacidade de competição de nossa indústria no exterior, em mercados ____(D)____ tínhamos forte
presença. Os regimes democráticos têm uma característica: ____(E)____ pode mobiliza legalmente suas forças na defesa de
seus interesses. Não devemos ter ilusões.

(Adaptado de Antonio Delfim Netto, Emergência e Reformas. Carta Capital, 18 de abril de 2012, p. 37)

a)

facilitando/facilitou

b)

em prejuízo/com prejuízo

c)

prejudicando/prejudicou

d)

onde/os quais

e)

quem/aquele que
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Q248849

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção em que foi inserido erro gramatical na transcrição do texto abaixo.
Deve-se rejeitar o argumento de que(A) uma das causas da baixa competitividade da indústria seja(B) o alto custo do trabalho.
Não se combate a perda(C) de competitividade com redução de direitos trabalhistas. Pelo contrário, foi(D) precisamente a
elevação(E) dos salários e a crescente formalização do trabalho os fatores responsáveis pelo aumento do poder aquisitivo da
população e a ampliação de nosso mercado interno.

(Adaptado de Júlio Miragaya, Desindustrialização e baixo crescimento econômico - Correio Braziliense, 23 de abril de 2012)

a)

(A)

b)

(B)

c)

(C)

d)

(D)

e)

(E)
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Q248850

Ano: 2012

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale o conectivo que provoca erro gramatical e/ou incoerência textual ao preencher a lacuna do fragmento abaixo:
A dívida pública mobiliária tem algumas características específicas. No que diz respeito à participação dos indexadores da dívida,
continua crescendo a participação dos títulos atrelados à Selic (64,6% do total), ___________ sua alta rentabilidade, segurança e
liquidez; enquanto os títulos
prefixados mantêm uma posição em torno de 35,5%. Quanto ao prazo, os títulos emitidos pelo BCB e pelo Tesouro Nacional têm
prazo médio de 40,19 meses.

(http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/cartaconjuntura/carta05/7 - acesso em 29/4/2012)

a)

devido à

b)

ademais de
em face de

c)
d)

em função de

e)

haja vista
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Q248851

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle

De acordo com a argumentação do texto abaixo, assinale o fator que não contribui diretamente para a expressiva queda dos
juros:
Mudanças mais amplas nas leis materiais e processuais são imprescindíveis. Deve-se mitigar os exageros de leitura do direito de
ampla defesa, permitindo a rápida apropriação de garantias, assegurado ao devedor o direito de posterior discussão. Litígios de
devedores de má-fé, esmagadora maioria, praticamente desapareceriam. Com maior previsibilidade na execução dos contratos, a
queda dos juros seria expressiva.

(Adaptado de Joca Levy, Juros, demagogia e bravatas. O Estado de São Paulo, 21 de abril de 2012)

a)

A diminuição dos exageros de leitura do direito de ampla defesa.

b)

A rápida apropriação de garantias.

c)

Os litígios da maioria de devedores de má-fé.

d)

O direito de posterior discussão pelo devedor.

e)

A maior previsibilidade na execução de contratos.
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Q243074

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Para preservar a coerência e a correção gramatical do texto, assinale a opção que corresponde ao termo a que se refere o
elemento coesivo constituído pelo pronome “-la” (L. 6).

a)

“convivência”(L.5)

b)

“liturgia” (L.2)

c)

“reciprocidade”(L.1)

d)

“tensão”(L.5)

e)

“hipocrisia”(L.7)
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Q243075

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Assinale a opção que constitui continuação coesa, coerente e gramaticalmente correta para o texto abaixo.

a)

Por isso esse protecionismo seja uma forma de compensar a falta de uma estratégia minimamente eficaz. O
resultado só poderá ser o desperdício de mais dinheiro, esforços e oportunidades.

b)

Esses investidores tomam dinheiro barato na Europa e aplicam no Brasil, em troca de juros altos. A ação defensiva,
nesse caso, é justificável, embora pouco eficaz.

c)

Além disso, é consenso entre esses empresários, administradores e governantes que é preciso aplicar muito mais
dinheiro em máquinas, equipamentos e obras de infraestrutura.

d)

Portanto, diante desse bom desempenho é um erro atribuir os problemas nacionais a fatores externos. Mas é preciso
responsabilizar os bancos centrais do mundo rico por uma parcela importante dos males econômicos do País.

e)

Sem competitividade, essa indústria é superada pelos produtores instalados nas economias mais dinâmicas e mal
consegue manter, mesmo na América do Sul, posições conquistadas em tempos melhores.
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Q243076

Ano: 2012

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção incorreta.

a)

A substituição de “se considere”(L.6) por sejam considerados mantém a correção gramatical do texto.

b)

A substituição da expressão “uma ninharia”(L.4) por insignificante respeita as relações de sentido do texto e conferelhe mais formalidade.

c)

O pronome “seu”(L.3) retoma o antecedente “produção manufatureira”(L.1).

d)

O emprego da voz passiva em “Espera-se”(L.10) é recurso de impessoalização do texto.

e)

A forma verbal “pressionados”(L.13) está no masculino plural porque concorda com “alguns setores”(L.12).
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Q243077

Ano: 2012

Português Morfologia - Pronomes

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Assinale a opção que, na sequência, preenche corretamente as lacunas do texto.
Quando a crise fi nanceira eclodiu em 2008, uma das ameaças mais temidas foi __1__ ela trouxesse consigo o protecionismo
generalizado. A crise ainda não acabou, as perspectivas pessimistas __2__ comércio mundial não se concretizaram, e __3__
Brasil tenta agora é obter sinal verde para fechar por um tempo sua economia, abrindo caminhos __4__ outros países em
situação semelhante façam o mesmo. A Organização Mundial do Comércio − OMC daria então aval a esse protecionismo,
supondo que ela fosse capaz de estabelecer __5__ deveria ser a taxa de câmbio de equilíbrio de seus membros, e o período pelo
qual uma taxa desalinhada poderia voltar ao seu nível “normal”, que é o que o Brasil parece supor ao pedir proteção temporária.
A proteção, se concedida ao Brasil, provavelmente elevaria seus substanciais saldos comerciais, valorizando mais sua moeda,
__6__esse é apenas um dos problemas da proposta.
(Editorial, Valor Econômico, 29/3/2012)

a)

1- o de que
2- com o
3- aquilo que o
4- para
5- onde
6- porém

b) 1- que

2- do
3- o
4- de que
5- que
6- todavia

c)

1- a de que
2- a respeito do
3- o que o
4- para que
5- qual
6- mas

d) 1- que
2- sobre o
3- que o
4- dos quais
5- de quanto
6- no entanto

e)
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1- qual
2- para com o
3- nosso
4- com que
5- como
6- porquanto

Q243078

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Assinale a opção que preenche de forma coesa, coerente e gramaticalmente correta a lacuna do trecho a seguir.

a)

Maior dos Brics, a China, segunda potência mundial, tem PIB de US$ 7,4 trilhões e reservas cambiais superiores a
US$ 3 trilhões. Contudo, é uma ditadura que ganha mercados mundo afora com vantagens artificiais, como a
desvalorização da moeda, o yuan, um calo inclusive para o Brasil, invadido por produtos chineses em condições

desfavoráveis de competitividade.

b)

Assim, reconhecer a necessidade de promover correções de rumo internas é desafio de primeira ordem para os
cinco emergentes. Aproximações bilaterais, vale lembrar, também terminam por fortalecer o quinteto emergente.

c)

A Rússia, por sua vez, apresenta desenvolvimento relativo e hoje consolida-se como economia de mercado ainda
sob olhares desconfiados de parte dos governantes de outros países do globo.

d)

Os demais países têm abismos sociais a superar, problemas de desigualdades evidentes, o que deixa o bloco,
formalizado ou não, distante da pose de referência internacional na questão do desenvolvimento humano.

e)

Avançar na criação de um banco de desenvolvimento, proposto pelo primeiro-ministro indiano, como alternativa ao
Banco Mundial - Bird e ao Fundo Monetário Internacional - FMI, já seria grande passo.
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Q243079

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

O texto acima foi transcrito com adaptações. Assinale a opção que apresenta erro gramatical ou de grafia de palavra que
prejudica a coerência textual.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

Q243080

187

Ano: 2012

Português Morfologia - Pronomes
Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
O alto custo da folha de pessoal, __1__encargos e das regras rígidas __2__contratação e demissão, é fator decisivo da baixa
produtividade do trabalho no Brasil e, __3__comparação com outros países, seu efeito se torna ainda mais notável
__4__valorização do câmbio. Da mesma forma, o peso excessivo dos tributos e o preço elevado da energia, entre outros itens
que compõem
os custos industriais, reduzem a competitividade da indústria. Do lado das empresas, o nível muito baixo de investimentos em
inovação mostra despreocupação ou desatenção __5__fatores essenciais para a conquista e preservação dos mercados mais
promissores da economia contemporânea. Há muitas coisas além do câmbio nas difi culdades __6__passa a indústria no País.

(Editorial, O Estado de S. Paulo, 24/3/2012)

a)

1-por causa dos
2-de
3-em
4-diante da
5-com os
6-em que

b) 1-em razão dos
2-para
3-na
4-por causa da
5-com um dos

c)

6-pelas quais
1-decorrente dos
2-da
3-da
4-em razão da
5-sobre
6-por quem

d) 1-em vista dos

2-nas
3-por
4-decorrente da
5-pelos
6-por que

e)
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1-diante dos
2-com a
3-por
4-em vista da
5-com
6-pela qual

Q243081

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Assinale a opção em que a reescrita do trecho altera as relações semânticas entre as informações do texto.

a)

Um acúmulo de fatores mais e menos antigos conspirou para deprimir a indústria brasileira, especialmente o
segmento de transformação, nos últimos anos.
• A indústria brasileira, especialmente o segmento de transformação, nos últimos anos, foi deprimida em decorrência
de um acúmulo de fatores mais e menos antigos.

b)

Infraestrutura precária, custos elevados de mão de obra, carga tributária alta e educação insuficiente são alguns dos
antigos problemas que afloraram com toda intensidade quando a crise internacional acentuou a tendência de
apreciação do real e aumentou a concorrência mundial.
• Quando a crise internacional acentuou a tendência de apreciação do real e aumentou a concorrência mundial,
antigos problemas afloraram com toda intensidade, tais como: infraestrutura precária, custos elevados de mão de
obra, carga tributária alta e educação insuficiente.

c)

O custo da mão de obra industrial no Brasil, de US$ 10,08 por hora, é um terço do verificado nos Estados Unidos e
Japão, mas é maior do que o de países como o México, cuja indústria automobilística vem preocupando Brasília, e,

naturalmente, do que o da China.
• É um terço do verificado nos Estados Unidos e Japão, cuja indústria automobilística vem preocupando Brasília, o
custo da mão de obra industrial no Brasil, de US$ 10,08 por hora, mas é maior do que o de países como o México, e,
naturalmente, do que o da China.

d)

Nesse espaço de tempo, o câmbio teve uma valorização de 40% em termos reais, frente a uma cesta de 15 moedas,
o que deixou a indústria brasileira com dificuldades de competir não só com a China, mas também com a Alemanha.
• O câmbio teve uma valorização de 40% em termos reais, frente a uma cesta de 15 moedas, nesse espaço de
tempo, o que deixou a indústria brasileira com dificuldades de competir não só com a China, mas também com a
Alemanha.

e)

Os custos da indústria brasileira vêm subindo continuamente. A folha de salários da indústria aumentou 25% desde
2005 em reais, já descontada a inflação. A energia elétrica, um importante indicador da infraestrutura, ficou 28%
mais cara, apesar da abundância de recursos hídricos. Com a valorização do real, os custos tornaram- se ainda
maiores.
• Vêm subindo continuamente os custos da indústria brasileira. Aumentou 25% em reais desde 2005, já descontada
a inflação, a folha de salários da indústria. Ficou 28% mais cara, apesar da abundância de recursos hídricos, a
energia elétrica, um importante indicador da infraestrutura. Os custos tornaram-se ainda maiores com a valorização
do real.
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Q243082

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Assinale a opção que constitui continuação coesa, coerente e gramaticalmente correta para o texto abaixo.
Em um cenário internacional ainda inspirando muitos cuidados, com a zona do euro anestesiada após o choque da operação de
resgate da Grécia e a preocupação com outros membros doentes como Portugal, e a China desacelerando, um sopro de alento
vem dos Estados Unidos.

a)

Mesmo que a economia americana tenha começado a sair da lama em meados de 2009, mas escorregou várias
vezes. Em alguns momentos pesaram os motivos externos, como a crise da zona do euro e a alta do preço do
petróleo.

b)

Por outro lado, a taxa de desemprego saiu dos 9% em que permaneceu congelada por muito tempo e recuou para
8,3%. Neste ano, o número de vagas criadas está reagindo e as informações indicam que o motivo não é que as
pessoas se desanimaram e não procuram mais emprego.

c)

Quando certamente esses entraves mais sérios estavam no próprio mercado doméstico, onde bancos cheios de
créditos duvidosos negaceavam crédito, e consumidores atolados em dívidas evitavam comprar e tentavam se
desalavancar.

d)

Portanto, essa receita familiar real, ficou estável e o acesso ao crédito continuou restrito. Alguns desses problemas
acabaram ou perderam a intensidade. E há números positivos. O mais otimista, provavelmente, é o nível de
emprego.

e)

A boa notícia, como destaca reportagem da mais recente revista “The Economist” é que a recuperação da economia
americana não é robusta nem dramática, mas é real.
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Q243083

Ano: 2012

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

O texto acima foi transcrito com adaptações. Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Q243084

Ano: 2012

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

O texto acima foi transcrito com adaptações. Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Q243085

Ano: 2012

Português Crase

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

O texto acima foi transcrito com adaptações. Assinale a opção que manteve o emprego correto do sinal indicativo de crase.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Q243086

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do Editorial da Folha de S. Paulo de 29/3/2012.
Assinale a opção em que o fragmento foi transcrito de forma gramaticalmente correta.

a)

Houveram muitas mudanças nas condições externas e internas da economia, que contribuíram para a estagnação da
indústria brasileira. Do lado externo, os altos preços das matérias-primas exportadas pelo Brasil encorpam a entrada
de divisas e valoriza o real.

b)

Internamente, a renda do trabalho ampliada por políticas salariais e previdenciárias generosas, estimula o consumo
e o setor de serviços. O resultado seria a especialização da economia nos setores primário e terciário, cuja forte
geração de emprego, em troca de menor competitividade industrial.

c)

A perda de mercado para importações, por sua vez, não seriam um problema, já que boa parte delas seria compras
de bens de capital para investimento e modernização do parque industrial.

d)

Não se deve considerar que exportações de poucos produtos primários sejam confiáveis, pois uma inversão de
preços traria problemas às contas externas. No que se refere às importações de bens de capital, é fato que o uso de
equipamentos importados melhora a produtividade, mas a perda da base de conhecimento é uma ameaça para o
futuro do país.

e)

É temerário considerar que, um país de renda média e com baixa escolaridade, como o Brasil possa manter tal
padrão de crescimento. Serviços que geram renda, hoje, são atividades complexas como design industrial e
marketing, de alto conteúdo intelectual.
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Q243087

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva:
ExteriorAnalista de Comércio

O texto acima foi transcrito com adaptações. Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Q243088

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do Editorial do Valor Econômico de 29/3/2012.
Assinale a opção em que o fragmento foi transcrito de forma gramaticalmente incorreta.

a)

Parece cada vez mais claro que a tendência de valorização do real vai durar um bom tempo. Há demanda futura
garantida para as commodities que o país exporta e enormes possibilidades de novos negócios.

b)

Toda a estrutura de defesa comercial deveria ser aperfeiçoada e acelerada para barrar a concorrência desleal. Os
instrumentos disponíveis para isso não têm sido usados intensamente como seria necessário. Resta, porém, a

competitividade.

c)

A bonança encontrou o país com uma carga de impostos maior do que a de competidores emergentes do mesmo
porte, gargalos enormes na infraestrutura e, ainda por cima, uma taxa de juros astronômica — a conhecida
conspiração de custos contra as empresas nacionais.

d)

A valorização agravou problemas crônicos, em detrimento da indústria. A licença para se proteger que o Brasil pede
agora já existe de alguma forma e ela deveria se voltar prioritariamente contra a China, cuja mágica de formação
dos preços dos bens exportados é poderosa.

e)

O investimento externo direto mudou de patamar. Até o ano passado eles cobriam praticamente o deficit em conta
corrente, ao que limitava o efeito, para explicação da valorização da moeda, de tsunamis monetários e capitais
especulativos.
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Q243089

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do Editorial de O Globo de 20/3/2012. Assinale a opção que respeita as
exigências gramaticais da norma culta na sua transcrição.

a)

Em geral, quando a economia está em trajetória de crescimento, multiplicam-se as condições para os ganhos de
produtividade, pela facilidade de se concretizarem investimentos. Mas não é algo que caia do céu. Sem esforço e
determinação, a produtividade não avança.

b)

Mas há também os fatores que não dependem diretamente dos agentes econômicos, como o ambiente institucional
para a realização de negócios, a infraestrutura de uso comum, as prioridades e a execução da política econômica, o
que se refletem no crédito e na carga tributária.

c)

São vários os fatores que contribuem para os saltos de produtividade. Alguns relacionados do processo produtivo,
como à inovação, a melhoria da gestão dos recursos disponíveis, a atualização tecnológica, a motivação dos que
produzem, a utilização dos insumos (bens e serviços) mais adequados para se chegarem ao resultado final.

d)

Com uma taxa de investimento relativamente baixa cuja proporção do Produto Interno Bruto (PIB), pouco acima dos
19%, o Brasil conseguiu avançar socialmente sem um crescimento econômico tão forte.

e)

A estabilidade monetária abriu caminhos para ganhos de produtividade que tornou factíveis tais avanços, mas é
preciso definir prioridades claras nos gastos públicos.

197

Q243090

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do Editorial de O Estado de S. Paulo de 29/3/2012.
Assinale a opção em que o fragmento foi transcrito de forma gramaticalmente incorreta.

a)

Estão na lista, entre outros, projetos relativos a novas regras para licitações, a normas de licenciamento ambiental, à
redução da jornada de trabalho, ao fim da contribuição adicional de 10% em caso de demissão injustificada, à
regulamentação dos contratos de terceirização e à condição das agências reguladoras.

b)

Para os países da Europa em situação mais complicada, a superação dos problemas dependerá de ganhos
consideráveis de produtividade e de reformas, em alguns casos dolorosas, para desemperrar a economia. O
desarranjo financeiro e fiscal foi apenas uma das consequências de um desajuste mais amplo.

c)

Para a Confederação Nacional da Indústria - CNI há alguns temas de maior importância para consideração dos
parlamentares. Essa pauta mínima inclui dezesseis projetos em tramitação no Congresso, selecionados por seu
elevado potencial de impacto positivo ou negativo na atividade empresarial.

d)

Não se deve contemplar o Brasil como uma ilha de tranquilidade, de estabilidade, de equilíbrio, no meio da
infindável crise internacional. A experiência europeia mostra os elevados custos de se adiarem constantemente o
enfrentamento dos problemas de competitividade.

e)
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Alguns projetos tratam de questões tributárias. O documento da CNI aponta alguns que, se aprovados, resultarão
em maior tributação da atividade produtiva, agravando uma das mais importantes desvantagens competitivas da
indústria brasileira, e outros que trarão benefícios. Nenhum deles, no entanto, tem a amplitude necessária a uma
reforma efetiva do sistema de impostos e contribuições.

Q243091

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do Editorial de O Estado de São Paulo de 24 /3/2012. Assinale a opção que foi
transcrita de forma gramaticalmente correta.

a)

Por tornar
mais acentuada
a perda
competitividade
indústria empresariais,
brasileira, a valorização
do reallonge
em relação
dólar
vêm despertando
reações
cadadevez
mais ácidas dedadirigentes
mas está muito
de ser oao
único, ou o principal, problema que prejudica o desempenho do setor manufatureiro.

b)

Questões estruturais e modelos de gestão empresarial inadequados tem sobre a atividade industrial efeitos
negativos muito mais profundos e duradouros e, por isso, mais nocivos do que a taxa de câmbio.

c)

Sem eliminar essas deficiências, o Brasil terá cada vez menos condições de competir com outros países, até mesmo
com os vizinhos sul-americanos. É preciso considerar que a valorização do real também fez o custo da mão de obra
na indústria aumentar.

d)

Mesmo, porém, que a questão cambial venha a ser superada, a qualidade da atividade industrial continuará
prejudicada por deficiências históricas, e por isso muito conhecidas, mas que tem sido toleradas por governantes,
empresários, trabalhadores e pela sociedade.

e)

Pesquisas e estudos recentes não deixam dúvidas quanto aos impactos do câmbio valorizado sobre a produtividade
da indústria brasileira quando comparadas com a de outros países.
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Q243092

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do Editorial de O Globo de 20/3/2012. Assinale a opção correta quanto ao
emprego dos sinais de pontuação.

a)

Estudo recente de uma instituição americana, mostra que, em termos da produtividade do trabalho, estamos atrás
da Argentina, do Chile, do México, do Uruguai, do Peru e da Colômbia, para citar apenas algumas nações sulamericanas. Superamos apenas a Bolívia e Equador.

b)

O aumento da escolaridade, foi um passo à frente, pois os jovens estarão mais aptos ao aprendizado necessário, a
um bom desempenho em suas profissões e atividades do que as gerações anteriores.

c)

Porém, para se nivelar aos parâmetros, até mesmo, da maioria dos países do continente, o Brasil, terá de andar bem
mais rápido.

d)

O país já se encontra em um estágio no qual os saltos de produtividade não ocorrerão sem investimentos mais
expressivos. Além de equipamentos, automação e outras ferramentas da tecnologia, parte desses investimentos
precisará estar voltada para os recursos humanos.

e)
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É recente (menos de vinte anos) um envolvimento mais vigoroso do poder público, nesse esforço, para qualificar os
recursos humanos disponíveis. Até então, a iniciativa partia de instituições privadas ou das empresas, muitas vezes
agindo de maneira isolada.

Q243093

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MDICProva: Analista de Comércio
Exterior

Em relação à pontuação do texto, assinale a opção incorreta.

a)

As vírgulas após “Hoje”(L.3) e após “problemas”(L.5) isolam oração subordinada anteposta à principal.

b)

As vírgulas após “que”(L.16) e após “recursos”(L.18) isolam oração subordinada de gerúndio.

c)
d)

A vírgula após “estável”(L.8) isola elementos de uma enumeração.
As vírgulas após “raízes”(L.15) e após “momento” (L. 15) isolam adjunto adverbial intercalado na oração principal.

e)

As vírgulas após “- Bird”(L.7) e após “financeiro” (L. 8) isolam adjunto adverbial intercalado em oração subordinada.
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Q262234

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

Infere-se da argumentação do texto que

a)

os técnicos dos órgãos envolvidos com a questão urbana deveriam ser mais capacitados para realizar os projetos
encaminhados ao Executivo.

b)

a dinâmica metropolitana altera-se a cada quinquênio, seguindo variáveis que devem constar dos planos e projetos
de cada período legislativo.

c)

institutos de políticas públicas teriam como tarefa o planejamento urbano e regional, antecipando-se a um possível
desarranjo econômico.

d)

o caos urbano que poderá afetar as grandes cidades nos próximos anos terá o desarranjo econômico como uma de
suas piores consequências.

e)

as demandas crescentes dos habitantes das grandes cidades contrastam com a baixa demanda dos cida- dãos não
urbanos.
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Q262235

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

Provoca-se erro gramatical e incoerência textual ao fazer a seguinte alteração nos sinais de pontuação do texto:

a)

substituir o ponto depois de “quinquênio” (L.4), por vírgula.

b)

substituir o ponto depois de “décadas” (L.2) pelo sinal de dois pontos.
inserir uma vírgula depois de “Logicamente” (L.8).

c)
d)

retirar os parênteses que destacam “e devem” (L.18).

e)

substituir o travessão depois de “urbana” (L.21) por vírgula.
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Q262236

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

Assinale a interpretação da oração “Talvez não seja assim.” (L.11) que respeita as relações semânticas entre as ideias do texto e
mantém a coerência entre os argumentos.

a)

A relação entre formatos sociais e os excelentes índices de educação é questionável.
A vida em um país nórdico nem sempre faz refletir sobre a relação entre igualdade e liberdade.

b)
c)

Não é comum que serviços públicos voltados para melhorar a vida do cidadão caracterizem países nórdicos.

d)

Nem sempre uma sociedade igualitária tem como consequência a formação de seres humanos plenos e sociedades
transformadoras.

e)

O hábito da desigualdade pode impedir uma reflexão mais profunda sobre os valores de uma sociedade igualitária.
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Q262237

Ano: 2012

Português Sintaxe

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

Assinale a opção correta a respeito das relações de concordância no texto.

a)

A flexão de singular em “soa” (L.9) justifica-se pela concordância com “uma sociedade igualitária” (L.6).

b)

Na linha 3, a enumeração de vários elementos, “liberdade, igualdade, autonomia e formatos sociais” justifica a
flexão de plural em “podem”.

c)

Devido ao uso do pronome “se”, o plural em “referem-se” (L.15) é opcional: estaria igualmente correto empregar o
singular: refere-se.

d)

Por se referir a “sociedades desiguais” (L.37), o infinito em “podem ser” (L.37) admitiria também a flexão de plural,
serem.

e)

Na linha 39, o plural no pronome “todos” justifica a flexão de plural em “levaram”.

205

Q262238

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

Na organização das relações de coesão e coerência do texto,

a)

O pronome “todos” (L.39) retoma e sintetiza os termos da enumeração “a igualdade, o respeito e a dignidade”
(L.39).

b)

a expressão “tem limitada capacidade transformadora” (L.28 e 29) retoma, com outras palavras, a ideia de
“reproduz o mundo com extrema facilidade” (L.27 e 28).

c)

o substantivo “seres” (L.30) e o pronome “que” (L.31) retomam a expressão “seus educados cidadãos” (L.29 e 30).

d)

a expressão “Esse resultado” (L.34) retoma a ideia de “sociedade tão igualitária” (L.26 e 27), já sintetizada em “isso”
(L.32).
os pronomes “sua” (L.16), “suas” (L.17), “ele” (L.18) e “se” (L.18) referem-se a “o cidadão” (L.15).

e)
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Q262239

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

Assinale a opção em que ocorre erro na transcrição e adaptação do texto O real valor das coisas, de Lívia Lisboa, publicado
em Vida simples, dezembro 2011, edição 113, p.44.
Quanto custa aquilo que você compra no supermercado? Com certeza, bem além do ( A) preço que está marcado na etiqueta!
Raj Patel, autor do livro O valor de nada, investigou a distorção que existe quando ignoramos os custos escondidos além do
binômino oferta-procura. “A eterna busca por (B) crescimento econômico transformou a humanidade em um agente da extinção,

por meio da contínua desvalorização dos serviços ecossistêmicos que mantém (C) nossa Terra viva”, diz Patel. “Muitas vezes não
nos damos conta de que (D) nossa escolha por uma ou outra marca, em busca da melhor pechincha, determina o grau de
estrago no meio ambiente. Quem paga essa diferença? Associações e organizações do mundo todo estão tentando rastrear as
pegadas que deixamos ao longo do processo: desde a produção de cada item, e seu transporte, até chegar às (E) gôndolas,
passando pela forma como o usamos, até seu descarte.

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E
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Q262240

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

O texto Grandes cidades nem sempre são as mais poluentes diz estudo, da France Press, publicado em
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/866228 (com acesso em 29/12/2011) foi adaptado para compor os fragmentos abaixo.
Numere-os, de acordo com a ordem em que devem ser dispostos para formar um texto coeso e coerente.
( ) Nesse estudo, enquanto cidades do mundo todo foram apontadas como culpadas por cerca de 71% das emissões causadoras
do efeito estufa, cidadãos urbanos que substituíram os carros por transporte público ajudaram a diminuir as emissões per capita
em algumas cidades.
( ) Pesquisadores examinaram dados de cem cidades em 33 países, em busca de pistas sobre quais metrópoles seriam as maiores
poluidoras e por que, de acordo com estudo publicado na revista especializada “Environment and Urbanization”.
(em
) “Isso
reflete
a grande
de combustíveis
para
a produção
de eletricidade,
muitas
cidades
e umadependência
população rural
relativamentefósseis
grande
e pobre”,
informa
o estudo. uma base industrial significante
( ) Por fim, quando os pesquisadores olharam as cidades asiáticas, latino-americanas e africanas, descobriram emissões menores
por pessoa. A maior parte das cidades na África, Ásia e América Latina tem emissões inferiores por pessoa. O desafio para elas é
manter essas emissões baixas, apesar do crescimento de suas economias.
( ) O estudo também aponta outras tendências, como as cidades de climas frios terem emissões maiores, e países pobres e de
renda média terem emissões per capita inferiores aos países desenvolvidos.
A sequência correta é

a)

(1) (2) (5) (4) (3)

b)

(2) (1) (3) (5) (4)

c)

(2) (5) (1) (3) (4)
(4) (1) (2) (5) (3)

d)
e)
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(4) (2) (1) (3) (5)

Q262241

Ano: 2012

Português

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

Assinale a opção que, na sequência, preenche corretamente as lacunas do texto, de modo a manter o correto uso dos modos e
tempos verbais e a coerência entre as ideias.
Assim que o governo divulgou o crescimento zero do produto interno bruto brasileiro no terceiro semestre, não faltaram

prognósticos negativos a respeito da economia do país e houve até quem _____(1)_____ em risco de recessão no futuro
próximo. Basta um olhar mais atento aos números de 2011 para _______(2)_______ que o pessimismo não se justifica. Entre os
empresários não são poucas as vozes que______(3)______dos alarmistas. Não faltam motivos para supor que, em 2011, os
números da economia brasileira_____(4)______vir ainda mais fortes. Além dos juros menores, conforme ______(5)______ a
maioria dos economistas, do crédito em expansão, e dos incentivos fiscais, está previsto para janeiro um reajuste no salário
mínimo, o que _____(6)_____ impactos significativos à renda dos trabalhadores e aposentados. Nesse ciclo, o mercado interno
seguirá aquecido.
(Mariana Queiroz Barbosa, O país não vai parar. Isto É, 14/12/2011 )

a)
b)
c)
d)

e)
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Q262242

Ano: 2012

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

Preserva-se a coerência entre os argumentos do texto, bem como sua correção gramatical, ao

a)

empregar um conectivo de valor condicional, como Se, em lugar de “Quando” (L.6).

b)

substituir a conjunção condicional “se” (L.4) pelo conectivo caso.

c)

explicitar o valor explicativo da oração, inserindo a conjunção pois para ligar a oração iniciada por “Sua ação” (L.10)
com a anterior, mudando para minúscula a letra inicial de “Sua”.

d)

ligar as orações iniciadas por “O economista...” (L.11) e “No tratamento” (L.11), em um mesmo período sintático,
retirando o ponto final e mudando para minúscula a letra inicial maiúscula de “No”.

e)

inserir a conjunção Embora no início do último período sintático do texto, mudando para minúscula a letra inicial de
“Os” (L.12).
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Q262243

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

De acordo com a organização dos argumentos no texto, provoca-se erro ao

a)

empregar o verbo provocar antes de “o desemprego” (L.8).

b)

explicitar o termo às nações depois de “bem-estar” (L.4).

c)

usar o artigo antes de “minorias” (L.5), escrevendo às minorias.

d)

inserir o termo do país depois de “sustentável” (L.8).

e)

repetir o termo como funcionam antes de cada um dos termos da enumeração: “o papel da produtividade” (L.2),
“as formas de aumentá-la” (L.2) e “a função das instituições” (L.2 e 3).
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Q262244

Ano: 2012

Português Crase

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

Assinale a opção que, ao preencher a lacuna do texto, provoca erro gramatical.
Em comparações internacionais, os países latino- americanos em geral, e mais particularmente o Brasil, _____(a)_____ pela
elevada desigualdade da distribuição da renda. A explicação dessa desigualdade ______(b)_______ na formação e evolução
econômico- social dessas antigas colônias de Portugal e Espanha. Um aspecto fundamental foi, sem dúvida, a elevada
concentração da posse da terra, especialmente quando a economia desses países tinha como núcleo a produção e exportação de
produtos primários. No livro intitulado Um projeto para o Brasil, publicado em 1968, Celso Furtado discute como a elevada
desigualdade da distribuição da renda no país condiciona um perfil da demanda global que inibe o crescimento econômico. Ele
mostra como a tendência estrutural _____(c)_____ da renda favorece o subemprego característico das economias
subdesenvolvidas. Assinala que a concentração da renda causa uma grande diversificação das formas de consumo de grupos
privilegiados. Isso _____(d)_____ indústrias produtoras de bens de consumo duráveis, mas as dimensões reduzidas do mercado
de cada produto impedem o aproveitamento das economias de escala, fazendo _____(e)_____estas indústrias operem com
custos relativamente altos.

(Adaptado de Rodolfo Hoffmann, Distribuição de renda e crescimento econômico http://www.scielo.br/scielo.php - acesso em
11/12/2011)

a)

destacam-se

b)

teria de ser procurada

c)

à concentração

d)

beneficia às

e)

com que
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Q262245

Português Sintaxe

Ano: 2012

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

Assinale o trecho em que a transcrição do texto adaptado de Rodolfo Hoffmann, Distribuição de renda e crescimento
econômico (http://www.scielo.br/scielo. php) desrespeita as regras gramaticais no uso das estruturas linguísticas

a)

Embora haja consenso (pelo menos aparente) sobre a necessidade de diminuir a desigualdade, toda medida
específica gera polêmica. Muitas pesquisas mostram uma associação da desigualdade da distribuição da renda no
Brasil com o nível e a distribuição da escolaridade. O aumento acelerado da escolaridade é uma estratégia que
levaria ao crescimento econômico com menor desigualdade.

b)

É provável que a importância da educação como determinante do rendimento das pessoas e da sua desigualdade
está superestimada nas análises econométricas, simplesmente porque não se dispõem de boas medidas para vários
outros determinantes da renda, que estão positivamente correlacionados com a escolaridade.

c)

Muitas dessas pesquisas se baseiam na teoria do capital humano. É desnecessário dizer que a própria expressão
“capital humano” é contraditória com o conceito marxista de capital. Mas, a ideia de que a remuneração de um
trabalhador deva crescer com a sua escolaridade é perfeitamente compatível com essa corrente de pensamento.

d)

Mas, o aumento da escolaridade também é um objetivo em si, considerando-se que ela favorece a participação mais
plena do cidadão na economia e na sociedade modernas. Assim, apesar das divergências teóricas, há um consenso
sobre a necessidade de aumentar rapidamente a escolaridade. Um movimento no sentido de diminuir a desigualdade
da distribuição da renda no país certamente não pode se basear apenas em determinada política econômica.

e)

Na realidade, praticamente toda política econômica tem um impacto, maior ou menor, sobre a distribuição da renda:
política fiscal, previdência social, política de crédito, política educacional, reforma agrária etc. Alterações na
legislação também podem ter impacto importante. A dificuldade na análise de cada medida é levar em consideração
seus diversos efeitos diretos e indiretos, como fica claro na discussão sobre o aumento do salário mínimo.
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Q262246

Ano: 2012

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

Constitui uma continuidade gramaticalmente correta e coerente com a argumentação do texto o seguinte parágrafo:

a)

Assim, buscar uma gestão democrática do espaço viário urbano pela superfície, com a escolha do modelo correto
para cada realidade financeira, será primordial para a competitividade das cidades e para manter uma vida de
qualidade.

b)

Por essa razão, uma análise detalhada do estudo internacional Observatório de Mobilidade Urbana (CAF 2009) nos
permite concluir significativamente entre uma alta densidade habitacional e um alto uso do transporte privado.

c)

Assim, correlações significativas entre baixa densidade habitacional e alto uso do transporte privado, como em
Buenos Aires, por exemplo, líder em baixa densidade e grandes congestionamentos.

d)

Portanto, várias cidades se destacam por estarem fora da tendência, uma vez que, apesar da baixa densidade
habitacional, conseguiram manter altos índices de transporte público com infraestrutura viária.

e)

Por essa razão, são explicados pela prioridade dos investimentos nos corredores exclusivos de ônibus a alta
movimentação de pessoas em cidades mais densamente povoadas com bom fluxo de transportes públicos.
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Q262247

Ano: 2012

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MIProva: Nível Superior

Assinale a opção que interpreta de maneira incorreta o uso das estruturas linguísticas no texto.

a)

Considerando que o uso do presente do indicativo também preservaria a correção gramatical do texto, a opção pelo
futuro do presente em “será” (L.2) indica que a argumentação focaliza situações futuras.

b)

A relação semântica entre as ideias do texto mostra que o termo “em que” (L.7) corresponde a onde.

c)

O emprego da preposição a antes de “o destino” (L.8) indica que esse termo complementa a expressão “em relação”
(L.6 e 7), assim como “o modelo” (L.7) também a complementa.

d)

A presença do travessão depois de “ônibus” (L.17) torna desnecessário o uso da vírgula; por isso, sua omissão
manteria a correção gramatical do texto.

e)

O valor semântico que o gerúndio assume em “construindo” (L.12) corresponde ao valor da expressão porque
construiu.
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Q91862

Ano: 2010

Português Morfologia - Pronomes

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de TIC Infraestrutura

Provoca-se erro gramatical e, consequentemente, incoerência textual ao

a)

tornar a ideia indeterminada pelo pronome se, escrevendo tornar-se-á , em lugar de “tornará”(l.20).

b)

enfatizar as relações de coesão, inserindo a antes de “de que há”(l.13).

c)

manter a ideia de modo, substituindo “ao multiplicar”(l.21) por multiplicando.

d)

incluir o leitor na argumentação, substituindo “se pensa”(l.24) por pensamos.

e)

substituir a conjunção em “tem que”(l.36) pela preposição de, escrevendo tem de ser feito.
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Q91863

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de TIC Infraestrutura

A argumentação do texto se organiza como uma “tomada de consciência”(l.12) em torno de dois eixos; assinale a opção que
caracteriza, respectivamente, esses dois eixos.

a)

b)

c)

d)

e)
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Q91864

Ano: 2010

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de TIC Infraestrutura

Analise os seguintes trechos transcritos e adaptados do Correio Braziliense, de 21 de outubro de 2010, quanto à correção

gramatical.
I. Assim como ocorreu na 15ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas , na Dinamarca a questão econômica tornou-se o
centro das discussões na 10ª Conferência das Partes sobre Diversidade Biológica, no Japão. O estabelecimento de novas metas
de preservação das espécies pode não seguir a diante devido a impasse que coloca em confronto entre os países em
desenvolvimento – os donos de grandes reservas naturais – e as nações ricas.
II. O primeiro grupo, tendo o Brasil como líder, defende a adoção de compensações financeiras pagas pelos países
industrializados devido ao uso da biodiversidade. Uma das tentativas de flexibilizar a posição dos países foi a divulgação do
relatório A Economia dos Ecossistemas de Biodiversidade . O documento mostra que preservar o meio ambiente pode ser
economicamente rentável.

III. De acordo com esse estudo, é preciso que os tomadores de decisão levem em conta o que será gasto no futuro por causa dos
problemas ambientais, como a extinção de espécies e o aquecimento global. Isso pode redefinir os atuais padrões econômicos e
iniciar uma nova era, na qual o valor dos serviços da natureza passa a ser visível e se torna uma parte crítica da tomada de
decisões na política e nas empresas.
Na transcrição, manteve-se o respeito à correção gramatical e à coerência textual apenas em

a)

I

b)

I e II

c)

II

d)

II e III

e)

III
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Q91865

Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de TIC Infraestrutura

Assinale a opção segundo a qual provoca-se incoerência entre os argumentos e/ou incorreção gramatical ao fazer a alteração
sugerida na pontuação do texto.

a)

Reescrever o final do primeiro período do texto, na linha 3, como: [...] uma sociedade; isso é fato.

b)

Isolar por vírgulas a expressão “no decorrer dos anos”(l.7).

c)

Substituir a conjunção em “Pense que essa estratégia”(l.14) pelo sinal de dois pontos, escrevendo: Pense: essa
estratégia.

d)

Substituir a vírgula depois de “Pior”(l.10) pelo sinal de dois pontos.

e)

Inserir um travessão antes de “ou com uma fonte”(l.17).
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Q91866

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de TIC Infraestrutura

Na organização das relações de coesão e coerência no texto, a expressão

a)

“caminho escolhido pelo Brasil”(l.9) retoma a ideia de “tributação do ingresso de recursos” (l.8 e 9).

b)

“Fluuxo exagerado de investimentos estrangeiros” (l.5 e 6) retoma a ideia de “bolhas financeiras” (l.4 e 5).

c)

“ações de caráter mais estrutural”(l.17 e 18) retoma a ideia de “bolhas financeiras”(l.4 e 5).

d)

“controles cambiais”(l.21) retoma a ideia de “ações de caráter mais estrutural”(l.17 e 18).

e)

“esse crescimento de capital”(l.22 e 23) retoma a ideia de “aplicações de renda fixa”(l.11 e 12).
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Q91867

Ano: 2010

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de TIC Infraestrutura

Assinale a opção correta a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto.

a)

Por integrar um termo que complementa “combater”(l.4), o artigo em “a formação”(l.4) poderia receber o sinal
indicativo de crase, o que indicaria a inserção da preposição a no texto.

b)

Apesar da extensão do período sintático, a inserção de uma vírgula depois de “estrangeiros”(l.6) provocaria erro
gramatical e incoerência textual.

c)

Como a expressão “imposto de operações ?nanceiras”(l.10 e 11) está escrita, no texto, com iniciais minúsculas, sua
sigla também deveria ser grafada com letras minúsculas para atender às regras de ortogra?a.

d)

O uso do modo subjuntivo em “sejam”(l.21) ressalta a ideia de uma hipótese, uma possibilidade; para se fazer uma
afirmação, o desenvolvimento textual admitiria a forma de indicativo: são ou serão.

e)

Preserva-se a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto ao usar o verbo existir em lugar de
“haver”(l.20), desde que se faça a concordância adequada, escrevendo pode existirem circunstâncias.
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Q91868

Ano: 2010

Português Sintaxe

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de TIC Infraestrutura

Assinale a opção em que ocorre erro na transcrição e adaptação do texto de Conjuntura Econômica, de setembro de 2010 –
vol. 64 – n. 9.
O mecanismo
de câmbio
flutuante, quando
acompanhado
mobilidade
de capitais,
provêgeram
um meio
automático
através
do
qual o equilíbrio
se configura(a).
Elevações
de consumode
ourazoável
investimento
da parte
de residentes
pequenas
elevações
de
juros que majoram a entrada de capitais externos, desta forma valorizando(b) a moeda doméstica. Tal valorização reduz as
exportações e aumenta as importações, meio pelos quais(c) se compensa, liquidamente, a preços possivelmente constantes, o
acréscimo inicial de procura por bens e serviços provocado por possíveis expansões de absorção interna. Tudo pode ocorrer
muito bem até o ponto em que(d) os déficits na conta corrente do balanço de pagamentos passem(e) a gerar um montante do
passivo externo líquido do país, que dá início a um processo de descon?ança dos provedores de crédito líquido em moeda
estrangeira. Quando isso ocorre, há uma necessidade de reverter tais déficits, configurando, em última instância, que o sucesso
no combate à inflação no período inicial pode ter significado, em boa parte, uma transferência de problemas para o futuro.

a)

a

b)

b

c)

c

d)

d

e)

e
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Q91869

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de TIC Infraestrutura

Assinale a opção que, na sequência, preenche corretamente as lacunas do texto, de modo a manter a coesão e a coerência entre
as ideias.
Quando uma pessoa compra uma ação de uma empresa, torna-se sócia dessa companhia. Signi?ca que ___(1)___ se bene?cia de
seu sucesso ou sofre as consequências ___(2)___ fracasso. Funciona assim: ao ganhar dinheiro, uma corporação com ações
cotadas em bolsa remunera melhor seus acionistas. O inverso também é verdadeiro. No mercado acionário, é impossível dizer
____(3)____ um investimento dará retorno líquido e certo. Uma série de fatores ____(4)____ levada em conta. Desde
____(5)____ que a empresa pode controlar (lançamento de produtos e projetos de sucesso, boa performance ?nanceira) até
aspectos externos (crise global, acidentes), ____(6)____ muitas vezes independem de uma boa administração da companhia.

a)
b)
c)

d)
e)
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Q91870

Ano: 2010

Português Sintaxe

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de TIC Infraestrutura

Assinale a opção que, ao preencher as lacunas do texto provoca erro gramatical.
Baixo em termos internacionais, o salário brasileiro é apontado pelas empresas multinacionais como um dos atrativos para os
investimentos no mercado nacional, além da perspectiva de crescimento doméstico acima da média global, ____(a)_____
também pelos investimentos, mas principalmente pela alta salarial em massa, responsável por mais de 85% do PIB, o mercado
interno em ebulição, segundo os economistas, foi um fator decisivo para o Brasil _____(b)______da crise que eclodiu em
setembro de 2008. E os salários mais robustos, por sua vez, _____(c)_____como um colchão para garantir a recuperação
acelerada do nível de atividade econômica. Aumentos salariais são importantes porque elevam o consumo e o crescimento
econômico. Mas do ponto de vista macroeconômico é importante que _____(d)_____ em linha com os ganhos de produtividade.
Caso contrário, a tendência é que eventuais excessos _____(e)_____aos preços.
(Adaptado de Carta Capital, 20 de outubro de 2010)

a)

sustentado

b)

se recuperar

c)

acontecem

d)

funcionaram

e)

sejam repassados
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Q91871

Ano: 2010

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de TIC Infraestrutura

Assinale o trecho em que a transcrição do texto adaptado de Conjuntura Econômica, de setembro de 2010, vol. 64, n. 9,
desrespeita as regras gramaticais no uso das estruturas linguísticas.

a)

Há evidências de que a economia brasileira passa por um processo de transformação estrutural, em direção a um
juro
neutro mais
baixo. Na do
verdade,
a maior
di?culdade para se projetar a trajetória de juros no Brasil é o
desempenho
da economia
resto do
mundo.

b)

Caso haja, de fato, um segundo mergulho ressessivo nos Estados Unidos, como previnham importantes analistas, os
efeitos de?acionários seriam consideráveis e iriam além das fronteiras americanas.

c)

Se isso ocorrer, é provável que contribua para reduzir a taxa de juros do Brasil no curto e médio prazo. Não há
absolutamente nada de trivial no atual momento da política monetária.

d)

É importante ter em mente, por outro lado, que a di?culdade, neste caso, não deve ser tomada de forma dramática.
A economia brasileira passa por uma excelente fase cíclica, em que o crescimento não é acompanhado por nenhuma
grande ameaça de explosão in?acionária ou de crise nas contas externas no horizonte visível.

e)

Na verdade, o cenário externo é mais preocupante do que o interno. Em uma situação desse tipo, os erros e os
acertos devem ser encarados mais como uma “sintonia ?na” de um momento amplamente favorável do que como

decisões que podem “salvar o país”.
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Q91943

Ano: 2010

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de Mercado de
Capitais

Analise os seguintes trechos transcritos e adaptados do Correio Braziliense, de 21 de outubro de 2010, quanto à correção
gramatical.
I. Assim como ocorreu na 15ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas , na Dinamarca a questão econômica tornou-se o
centro das discussões na 10ª Conferência das Partes sobre Diversidade Biológica, no Japão. O estabelecimento de novas metas
de preservação das espécies pode não seguir a diante devido a impasse que coloca em confronto entre os países em
desenvolvimento – os donos de grandes reservas naturais – e as nações ricas.
II. O primeiro grupo, tendo o Brasil como líder, defende a adoção de compensações
financeiras pagas pelos países industrializados devido ao uso da biodiversidade. Uma das tentativas de flexibilizar a posição dos
países foi a divulgação do relatório A Economia dos Ecossistemas de Biodiversidade . O documento mostra que preservar o meio
ambiente pode ser economicamente rentável.

III. De acordo com esse estudo, é preciso que os tomadores de decisão levem em conta o que será gasto no futuro por causa dos
problemas ambientais, como a extinção de espécies e o aquecimento global. Isso pode redefinir os atuais padrões econômicos e
iniciar uma nova era, na qual o valor dos serviços da natureza passa a ser visível e se torna uma parte crítica da tomada de
decisões na política e nas empresas.
Na transcrição, manteve-se o respeito à correção gramatical e à coerência textual apenas em

a)

I
I e II

b)
c)

II

d)

II e III

e)

III
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Q91944

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de Mercado de
Capitais

Assinale a opção segundo a qual provoca-se incoerência entre os argumentos e/ou incorreção gramatical ao fazer a alteração
sugerida na pontuação do texto.

a)

Reescrever o final do primeiro período do texto, na linha 3, como: [...] uma sociedade; isso é fato.

b)

Isolar por vírgulas a expressão “no decorrer dos anos”(L.7).

c)

Substituir a conjunção em “Pense que essa estratégia”(L.14) pelo sinal de dois pontos, escrevendo: Pense: essa
estratégia.

d)

Substituir a vírgula depois de “Pior”(L.10) pelo sinal de dois pontos.

e)

Inserir um travessão antes de “ou com uma fonte”(L.17).
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Q91945

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de Mercado de
Capitais

Na organização das relações de coesão e coerência no texto, a expressão

a)

“caminho escolhido pelo Brasil”(L.9) retoma a ideia de “tributação do ingresso de recursos” (L.8 e 9).

b)

“fluxo exagerado de investimentos estrangeiros” (L.5 e 6) retoma a ideia de “bolhas financeiras” (L.4 e 5).

c)

“ações de caráter mais estrutural”(L.17 e 18) retoma a ideia de “bolhas financeiras”(L.4 e 5).

d)

“controles cambiais”(L.21) retoma a ideia de “ações de caráter mais estrutural”(L.17 e 18).

e)

“esse crescimento de capital”(L.22 e 23) retoma a ideia de “aplicações de renda fixa”(L.11 e 12).
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Q91946

Ano: 2010

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de Mercado de
Capitais

Assinale a opção correta a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto.

a)

Por integrar um termo que complementa “combater”(L.4), o artigo em “a formação”(L.4) poderia receber o sinal
indicativo de crase, o que indicaria a inserção da preposição a no texto.

b)

Apesar da extensão do período sintático, a inserção de uma vírgula depois de “estrangeiros”(L.6) provocaria erro
gramatical e incoerência textual.

c)

Como a expressão “imposto de operações financeiras”(L.10 e 11) está escrita, no texto, com iniciais minúsculas, sua
sigla também deveria ser grafada com letras minúsculas para atender às regras de ortografia.

d)

O uso do modo subjuntivo em “sejam”(L.21) ressalta a ideia de uma hipótese, uma possibilidade; para se fazer uma
afirmação, o desenvolvimento textual admitiria a forma de indicativo: são ou serão.

e)
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Preserva-se a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto ao usar o verbo existir em lugar de
“haver”(L.20), desde que se faça a concordância adequada, escrevendo pode existirem circunstâncias.

Q91947

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de Mercado de
Capitais

Assinale a opção em que ocorre erro na transcrição e adaptação do texto de Conjuntura Econômica, de setembro de 2010 –
vol. 64 – n. 9.
O mecanismo de câmbio flutuante, quando acompanhado de razoável mobilidade de capitais, provê um meio automático através
do qual o equilíbrio se configura(a). Elevações de consumo ou investimento da parte de residentes geram pequenas elevações de
juros que majoram a entrada de capitais externos, desta forma valorizando(b) a moeda doméstica. Tal valorização reduz as
exportações e aumenta as importações, meio pelos quais(c) se compensa, liquidamente, a preços possivelmente constantes, o
acréscimo inicial de procura por bens e serviços provocado por possíveis expansões de absorção interna. Tudo pode ocorrer
muito bem até o ponto em que(d) os déficits na conta corrente do balanço de pagamentos passem(e) a gerar um montante do
passivo externo líquido do país, que dá início a um processo de desconfiança dos provedores de crédito líquido em moeda
estrangeira. Quando isso ocorre, há uma necessidade de reverter tais déficits, configurando, em última instância, que o sucesso
no combate à inflação no período inicial pode ter significado, em boa parte, uma transferência de problemas para o futuro.

a)

a

b)

b

c)

c

d)

d

e)

e
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Q91949

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de Mercado de
Capitais

Assinale o trecho em que a transcrição do texto adaptado de Conjuntura Econômica, de setembro de 2010, vol. 64, n. 9,
desrespeita as regras gramaticais no uso das estruturas linguísticas.

a)

Há evidências de que a economia brasileira passa por um processo de transformação estrutural, em direção a um
juro neutro mais baixo. Na verdade, a maior dificuldade para se projetar a trajetória de juros no Brasil é o
desempenho da economia do resto do mundo.

b)

Caso haja, de fato, um segundo mergulho ressessivo nos Estados Unidos, como previnham importantes analistas, os
efeitos deflacionários seriam consideráveis e iriam além das fronteiras americanas.
Se isso ocorrer, é provável que contribua para reduzir a taxa de juros do Brasil no curto e médio prazo. Não há

c)

absolutamente nada de trivial no atual momento da política monetária.

d)

É importante ter em mente, por outro lado, que a dificuldade, neste caso, não deve ser tomada de forma dramática.
A economia brasileira passa por uma excelente fase cíclica, em que o crescimento não é acompanhado por nenhuma
grande ameaça de explosão inflacionária ou de crise nas contas externas no horizonte visível.

e)

Na verdade, o cenário externo é mais preocupante do que o interno. Em uma situação desse tipo, os erros e os
acertos devem ser encarados mais como uma “sintonia fina” de um momento amplamente favorável do que como
decisões que podem “salvar o país”.
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Q92053

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista - Planejamento
e Execução Financeira

Considere o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.

Provoca-se erro gramatical e, consequentemente, incoerência textual ao

a)

Tornar a ideia indeterminada pelo pronome se, escrevendo tornar-se-á , em lugar de “tornará”(L.20).

b)

enfatizar as relações de coesão, inserindo a antes de “de que há”(L.13).

c)

manter a ideia de modo, substituindo “ao multiplicar”(L.21) por multiplicando.

d)

incluir o leitor na argumentação, substituindo “se pensa”(L.24) por pensamos.

e)

substituir a conjunção em “tem que”(L.36) pela preposição de, escrevendo tem de ser feito.
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Q92054

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista - Planejamento
e Execução Financeira

Assinale a opção que, na sequência, preenche corretamente as lacunas do texto, de modo a manter a coesão e a coerência entre
as ideias.
Quando uma pessoa compra uma ação de uma empresa, torna-se sócia dessa companhia. Significa que ___(1)___ se beneficia
de seu sucesso ou sofre as consequências ___(2)___ fracasso. Funciona assim: ao ganhar dinheiro, uma corporação com ações
cotadas em bolsa remunera melhor seus acionistas. O inverso também é verdadeiro. No mercado acionário, é impossível dizer
____(3)____ um investimento dará retorno líquido e certo. Uma série de fatores ____(4)____ levada em conta. Desde
____(5)____ que a empresa pode controlar (lançamento de produtos e projetos de sucesso, boa performance financeira) até
aspectos externos (crise global, acidentes), ____(6)____ muitas vezes independem de uma boa administração da companhia.

( 1)

a)

(2)

esta

( 3)

do

(4)

se

( 5)
os

será

(6)

os quais

b) (1)

(2)
de seu

esta
que

c)

( 1)

(2)
desse

ela

( 3)
quando

(4)
deverão ser

( 5)
àqueles

(6)
o

( 3)
quando

(4)
deverão ser

( 5)
os

(6)

( 3)

(4)

( 5)

que

d) (1)

(2)
o sócio

desse

que

deverão ser

(6)
à queles

o que

e)
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( 1)
ela
que

Q92065

Ano: 2010

(2)
de seu

( 3)
se

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista - Normas
Contábeis e de Auditoria

(4)
deverá ser

( 5)

(6)
aqueles

Provoca-se erro gramatical e, consequentemente, incoerência textual ao

a)

tornar a ideia indeterminada pelo pronome se, escrevendo tornar-se-á , em lugar de “tornará”(L.20).
enfatizar as relações de coesão, inserindo a an- tes de “de que há”(L.13).

b)
c)

manter a ideia de modo, substituindo “ao multiplicar”(L.21) por multiplicando.

d)

incluir o leitor na argumentação, substituindo “se pensa”(L.24) por pensamos.

e)

substituir a conjunção em “tem que”(L.36) pela preposição de, escrevendo tem de ser feito.
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Q92066

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista - Normas
Contábeis e de Auditoria

Analise os seguintes trechos transcritos e adaptados do Correio Braziliense, de 21 de outubro de 2010, quanto à correção
gramatical.

Na transcrição, manteve-se o respeito à correção gramatical e à coerência textual apenas em

a)

I

b)

I e II

c)

II

d)

II e III

e)

III
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Q92067

Ano: 2010

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista - Normas
Contábeis e de Auditoria

Assinale a opção em que ocorre erro na transcrição e adaptação do texto de Conjuntura Econômica, de setembro de 2010 – vol.
64 – n. 9.
O mecanismo de câmbio flutuante, quando acompanhado de razoável mobilidade de capitais, provê um meio automático através
do qual o equilíbrio se configura(a). Elevações de consumo ou investimento da parte de residentes geram pequenas elevações de
juros que majoram a entrada de capitais externos, desta forma valorizando(b) a moeda doméstica. Tal valorização reduz as
exportações e aumenta as importações, meio pelos quais(c) se compensa, liquidamente, a preços possivelmente constantes, o
acréscimo inicial de procura por bens e serviços provocado por possíveis expansões de absorção interna. Tudo pode ocorrer

muito bem até o ponto em que(d) os déficits na conta corrente do balanço de pagamentos passem(e) a gerar um montante do
passivo externo líquido do país, que dá início a um processo de desconfiança dos provedores de crédito líquido em moeda
estrangeira. Quando isso ocorre, há uma necessidade de reverter tais déficits, confi gurando, em última instância, que o sucesso
no combate à inflação no período inicial pode ter significado, em boa parte, uma transferência de problemas para o futuro.

a)

a

b)

b

c)

c

d)

d

e)

e
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Q92068

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista - Normas
Contábeis e de Auditoria

Assinale a opção que, na sequência, preenche corretamente as lacunas do texto, de modo a manter a coesão e a coerência entre
as ideias.

a)
b)
c)
d)
e)
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Q92069

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista - Normas
Contábeis e de Auditoria

Assinale a opção que, ao preencher as lacunas do texto provoca erro gramatical.

a)

sustentado

b)

se recuperar

c)

acontecem

d)

funcionaram

e)

sejam repassados

238

Q92098

Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de Sistemas

Analise os seguintes trechos transcritos e adaptados do Correio Braziliense, de 21 de outubro de 2010, quanto à correção
gramatical.
I. Assim como ocorreu na 15ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas , na Dinamarca a questão econômica tornou-se
o centro das discussões na 10ª Conferência das Partes sobre Diversidade Biológica, no Japão. O estabelecimento de novas metas
de preservação das espécies pode não seguir a diante devido a impasse que coloca em confronto entre os países em
desenvolvimento – os donos de grandes reservas naturais – e as nações ricas.
II. O primeiro grupo, tendo o Brasil como líder, defende a adoção de compensações financeiras pagas pelos países
industrializados devido ao uso da biodiversidade. Uma das tentativas de flexibilizar a posição dos países foi a divulgação do
relatório A Economia dos Ecossistemas de Biodiversidade . O documento mostra que preservar o meio ambiente pode ser
economicamente rentável.

III. De acordo com esse estudo, é preciso que os tomadores de decisão levem em conta o que será gasto no futuro por causa
dos problemas ambientais, como a extinção de espécies e o aquecimento global. Isso pode redefinir os atuais padrões
econômicos e iniciar uma nova era, na qual o valor dos serviços da natureza passa a ser visível e se torna uma parte crítica da
tomada de decisões na política e nas empresas.
Na transcrição, manteve-se o respeito à correção gramatical e à coerência textual apenas em

a)

I

b)

I e II

c)

II

d)

II e III

e)

III
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Q92099

Ano: 2010

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de Sistemas

Assinale a opção correta a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto.

a)

Por integrar um termo que complementa “combater”(l.4), o artigo em “a formação”(l.4) poderia receber o sinal
indicativo de crase, o que indicaria a inserção da preposição a no texto.

b)

Apesar da extensão do período sintático, a inserção de uma vírgula depois de “estrangeiros”(l.6) provocaria erro
gramatical e incoerência textual.

c)

Como a expressão “imposto de operações Financeiras”(l.10 e 11) está escrita, no texto, com iniciais minúsculas, sua
sigla também deveria ser grafada com letras minúsculas para atender às regras de ortografia.

d)

O uso do modo subjuntivo em “sejam”(l.21) ressalta a ideia de uma hipótese, uma possibilidade; para se fazer uma
afirmação, o desenvolvimento textual admitiria a forma de indicativo: são ou serão.

e)

Preserva-se a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto ao usar o verbo existir em lugar de
“haver”(l.20), desde que se faça a concordância adequada, escrevendo pode existirem circunstâncias.
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Ano: 2010

Português Sintaxe

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de Sistemas

Assinale a opção em que ocorre erro na transcrição e adaptação do texto de Conjuntura Econômica, de setembro de 2010 –
vol. 64 – n. 9.
O mecanismo de câmbio flutuante, quando acompanhado de razoável mobilidade de capitais, provê um meio automático através
do qual o equilíbrio se configura(a). Elevações de consumo ou investimento da parte de residentes geram pequenas elevações de
juros que majoram a entrada de capitais externos, desta forma valorizando(b) a moeda doméstica. Tal valorização reduz as
exportações e aumenta as importações, meio pelos quais(c) se compensa, liquidamente, a preços possivelmente constantes, o
acréscimo inicial de procura por bens e serviços provocado por possíveis expansões de absorção interna. Tudo pode ocorrer
muito bem
até olíquido
ponto do
empaís,
que(d)
conta
corrente
do balanço dedos
pagamentos
gerar um
passivo
externo
queosdádéficits
início anaum
processo
de desconfiança
provedorespassem(e)
de créditoalíquido
em montante
moeda do
estrangeira. Quando isso ocorre, há uma necessidade de reverter tais déficits, configurando, em última instância, que o sucesso
no combate à inflação no período inicial pode ter significado, em boa parte, uma transferência de problemas para o futuro.

a)

a

b)

b

c)

c

d)

d

e)

e
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Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: CVMProva: Analista de Sistemas

Assinale a opção que, na sequência, preenche corretamente as lacunas do texto, de modo a manter a coesão e a coerência entre
as ideias. Quando uma pessoa compra uma ação de uma empresa, torna-se sócia dessa companhia. Signi?ca que ___(1)___ se
bene?cia de seu sucesso ou sofre as consequências ___(2)___ fracasso. Funciona assim: ao ganhar dinheiro, uma corporação
com ações cotadas em bolsa remunera melhor seus acionistas. O inverso também é verdadeiro. No mercado acionário, é
impossível dizer ____(3)____ um investimento dará retorno líquido e certo. Uma série de fatores ____(4)____ levada em conta.
Desde ____(5)____ que a empresa pode controlar (lançamento de produtos e projetos de sucesso, boa performance ?nanceira)
até aspectos externos (crise global, acidentes), ____(6)____ muitas vezes independem de uma boa administração da companhia.
(Adaptado de ISTOÉ, 15/9/2010)

a)
b)
c)
d)
e)
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Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

1 - Em relação às ideias do texto, assinale a inferência correta.
A informação do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário sobre a arrecadação de impostos no país, através do instrumento
denominado Impostômetro, é mais um elemento de transparência da democracia brasileira. É bom para o país que instituições
independentes façam este tipo de acompanhamento do poder público. Mas seria importante, também, que os próprios governos
mantivessem constante atualização pública do que arrecadam e gastam, para que os cidadãos se sintam efetivamente
representados pelos governantes que elegem. O sistema de impostos é a maneira histórica com que o poder público, no país e
no mundo, arrecada recursos para sustentar-se, para promover os serviços essenciais e para investir em obras de sua
responsabilidade. Neste sentido, o sistema é imprescindível, integrando de maneira fundamental a estruturação do Estado e da
sociedade.
Assim, numa sociedade organizada, pagar imposto faz parte dessa espécie de contrato social que garante ao país o
funcionamento adequado, a promoção da saúde, da segurança e da educação e a manutenção das instituições e dos poderes. O
controle social dos gastos públicos e a ? scalização dos cidadãos em relação ao uso adequado dos recursos são questões básicas
para a qualidade do crescimento do país.
(Zero Hora, RS, Editorial, 28/7/2010)

a)

O Instituto Brasileiro de Planejamento é uma ins- tituição o? cial pública.

b)

O acompanhamento do poder público por institui- ções independentes prejudica o desenvolvimento do País, porque
elas têm seus próprios interes- ses.

c)

A qualidade do crescimento do país está relacio- nada com o controle social dos gastos públicos realizado pelos
cidadãos.

d)

Se os governos mantivessem informações dispo- níveis sobre seus gastos e sua arrecadação, a administração ? caria

e)

prejudicada.
O sistema de impostos é dispensável para a es- truturação do Estado e da sociedade.
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Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

De acordo com a argumentação do texto, o “princípio da visibilidade”(L.10)

a)

encobre diferenças entre passado e futuro.

b)

reforça a produção de uma falsa verdade.

c)

signi? ca uma atitude individual e ousada.

d)

está presente em todas sociedades.

e)

questiona a verdade das instituições sociais.
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Ano: 2010

Português Morfologia - Pronomes

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

No desenvolvimento do texto, a função do pronome relativo QUE é,

a)

na linha 7, retomar “instituições”(L.6).

b)

na linha 24, retomar o”(L.23).

c)

na linha 20, retomar “imposição”(L.19).

d)

na linha 8, retomar “todas elas”(L.8).

e)

na linha 27, retomar “perspectivas” (L.26).
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Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Os fragmentos que constituem as opções abaixo foram adaptados de Carta Capital, de 12 de maio de 2010, p.38. Em cada uma,

a segunda versão apresenta uma reelaboração em que as ideias estão associadas por meio de conectivos. Assinale a opção na
qual a segunda versão não respeita as relações entre as ideias apresentadas na primeira.

a)

Companhias inteligentes estão tomando conta do trabalho realizado dentro do escritório. Os consumidores dos
países em desenvolvimento estão enriquecendo mais depressa que seus colegas do Ocidente.
Companhias inteligentes estão tomando conta do trabalho realizado dentro do escritório, já que os consumidores dos
países em desenvolvimento estão enriquecendo mais depressa que seus colegas do Ocidente.

b)

Esse cenário está mudando em alta velocidade. Empresas vitoriosas e vigorosas dos mercados emergentes estão
entre as concorrentes ocidentais.
Esse cenário está mudando em alta velocidade, pois empresas vitoriosas e vigorosas dos merca- dos emergentes
estão entre as concorrentes ocidentais.

c)

Até recentemente acreditava-se que a globalização era puxada pelo Ocidente e imposta sobre os demais países.
Patrões em Nova York, Londres e Paris controlavam os processos de dentro de suas torres envidraçadas. Os
consumidores ocidentais abocanhavam a maior parte dos benefícios.
Até recentemente acreditava-se que a globalização era puxada pelo Ocidente e imposta sobre os demais países.
Patrões em Nova York, Londres e Paris controlavam os processos de dentro de suas torres envidraçadas enquanto
os consumidores ocidentais abocanhavam a maior parte dos benefícios.

d)

Velhos pressupostos relativos à inovação também estão sendo revistos. A própria natureza da inovação está sendo
repensada.
Velhos pressupostos relativos à inovação também estão sendo revistos e a própria natureza da inovação está sendo
repensada
.

e)

No ocidente, muitas vezes a inovação é associada a avanços tecnológicos na forma de produtos revolucionários.
Muitas das inovações mais importantes consistem em acrescentar melhorias a produtos e processos voltados para o
miolo ou para a base da pirâmide produtiva.
No ocidente, muitas vezes a inovação é associada a avanços tecnológicos na forma de produtos revo- lucionários, no
entanto, muitas das inovações mais importantes consistem em acrescentar melhorias a produtos e processos
voltados para o miolo ou para a base da pirâmide produtiva.
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Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

O texto abaixo foi transcrito do Jornal do Brasil, de 28/7/2010. Assinale a opção que constitui continuação gramaticalmente
correta, coesa e coerente para o trecho
O anúncio de que os investidores estrangeiros mudaram o perfil de seus negócios no Brasil pela primeira vez em sete anos é
preocupante. O país, nesse período, atravessou, com comportamento exemplar, crises de graves proporções no cenário
econômico internacional. Deu-se ao luxo até de emprestar dinheiro ao Fundo Monetário Internacional como reafirmação de seu
status de bom pagador e, sobretudo, de uma economia em ascensão, organizada e modernizada. Sucessivas levas de indicadores
sociais reforçaram o papel de destaque no bloco dos Brics, países emergentes com grande potencial. Sendo assim, o que teria
levado à fuga do capital mais interessante, que é aquele aplicado em produção e geração de riquezas?

a)

Contudo, quem já tentou instalar um escritório de uma empresa multinacional no país certamente sabe da
quantidade
de Rio
obrigações
e exigências
enfrentam.
Além
da enorme
desnecessária
centros
de
negócio como
e São Paulo,
a carga que
tributária
continua
tornando
cadaburocracia
dólar trazido
para o Brasilemcaro
demais.

b)

Quando as economias da Europa começaram à baquear, as primeiras a mostrarem os sintomas de doença foram
justamente aquelas mais vinculadas àquele cenário econômico favorável.

c)

Só sobrevivemos ao impacto da crise iniciada com a Grécia e com a Espanha por termos um mercado interno
punjante e capaz de sustentar o crescimento. Mesmo com tantos exemplos, não se pensou na possibilidade de
mexer nos conceitos básicos em prol de uma maior estabilidade.

d)

O diagnóstico é claro e antigo. Ainda que tenha conseguido ganhar corpo e crescer de uma forma geral, a economia
brasileira é movida não pela filosofia desenvolvimentista, mas pela filosofia monetarista. O governo trabalha com a
moeda de forma a financiar seu próprio déficit.

e)

Há, ainda, a questão da supervalorização do real, que deixam os produtos brasileiros menos competitivos no

mercado internacional, desestimulando investimentos em ampliação da capacidade industrial.
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Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Em relação às estruturas gramaticais do texto, assinale a opção correta.

a)

A palavra “volúpia”(L.9) está sendo empregada com o sentido de prazer excessivo.

b)
c)

O emprego de sinal de dois pontos após “interno” (L4) justifiaca-se por inserir uma citação de outro texto.
A palavra “eclodiu”Ll.2) está sendo empregada com o sentido de se intensificou.

d)

O termo “como”(L15) confere ao período a noção de comparação entre “elevação do emprego formal” e “massa de
rendimentos”.

e)

A conjunção “Contudo”(L.17) confere ao período a noção de condição.
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Q115330

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

No desenvolvimento do texto, a ideia de

a)

“desigualdade persistente”(L.1) é retomada como “disseminação dos produtos simbólicos”(L.11-12).

b)

“simultaneidade planetária da informação”(L.8-9) é retomada como “uso de satélites”(L.13).

c)

“postulados”(L.3) é retomada como “novos pro- cessos” (L.6).

d)

“benefícios dos intercâmbios”(L.4-5) é retomada como “descentralização das empresas”(L.7-8).

e)

“terceiro mundo”(L.2) é retomada como “países periféricos”(L.15).
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Q115331

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Preservam-se as relações de coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto ao

a)

generalizar a ideia de “desigualdade persistente” (L.1), usando a fexão de plural, As desigualdades persistentes.

b)

inserir aos antes de “hábitos de cada povo”(L.11), marcando sua dependência em relação ao termo
“adequação”(L.9).

c)

expressar a ideia de explicação por meio de conectivo, em vez de dois pontos, na linha 7, escrevendo: assimetria,
pois.

d)

substituir “ainda que”(L.4) por apesar de, mantendo a ideia de concessão.

e)

enfatizar “o uso”(L.13), fazendo a concordância de “impedem”(L.14) com o termo mais próximo, escrevendo
impede.
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Q115332

Ano: 2010

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Em relação ao emprego das estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.

a)

Não é preciso usar vírgula após “fatores”(L.16) porque a oração subsequente tem natureza restritiva.

b)

O emprego do sinal indicativo de crase em “às diferentes”(L.10) justica-se pela regência de “desigualdade” e pela
presença de artigo definido feminino plural.

c)

O segmento “desde a metade do século passado” (L.1-2) está entre vírgulas porque se trata de oração explicativa.

d)

A substituição de “aos”(L.22) por àqueles prejudica a correção gramatical e as informações srcinais do período.

e)

Em “o que precisa ser feito”(L.30), “o” funciona como artigo denido masculino singular.
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Q115333

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Assinale a opção que dá interpretação correta ao uso das estruturas linguísticas no texto abaixo.

a)

Na linha 6, as três ocorrências de “seja” indicam três possibilidades alternativas para se respeitar o “preceito da
igualdade de todos”.

b)

A retirada da segunda ocorrência de “todos”, na linha 7, preserva a coerência entre os argumentos e a correção
gramatical do texto, além de evitar a repetição do termo.

c)

O uso do modo subjuntivo em “existam”(L.15) e “aumentem”(L.16) é exigido pela estrutura sintática em que
ocorrem; por isso, sua substituição pelo modo indicativo desrespeitaria as regras gramaticais.

d)

Reforça-se a ideia de possibilidade, já expressa no período sintático, ao substituir “há”(L.15) por podem haver,
sem prejudicar a correção gramatical do texto.

e)

Como o verbo “chegam”(L.11) exige que seu complemento receba a preposição a, a inserção do sinal indicativo de
crase em “a determinadas” (L.11) manteria a correção gramatical do texto e indicaria a presença do artigo.
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Q115334

Ano: 2010

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Assinale a opção incorreta a respeito do uso das expressões verbais na organização das ideias do texto.

a)

O valor da voz passiva em “faz-se representar” (L.2-3) corresponde a está representada
.
A ideia de duração, de continuidade no tempo em “vêm circulando”(L.6) corresponde a têm circulado.

b)
c)

A forma de gerúndio em “constituindo”(L.12) estabelece relações entre os termos da oração que correspondem a
são constituídas por.

d)

Como o pronome em “fundem-se em”(L.11) refere- se a “nações”(L.11), sua presença é obrigatória para constituir a
voz refexiva.

e)

Por se referir a “nações”(L.11), o verbo “sobreviver”(L.9) admite ser flexionado no plural: sobreviverem.
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Q115335

Ano: 2010

Português Crase

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.

a)
b)
c)
d)

e)
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Ano: 2010

Português Crase

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Assinale a opção que, na sequência, preenche corretamente as lacunas do texto.

a)

b)
c)
d)
e)
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Q115337

Ano: 2010

Português Sintaxe

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.

a)

b)
c)
d)
e)

Q115338

256

Português Sintaxe

Ano: 2010

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical na transcrição do texto abaixo.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Q115339

Ano: 2010

Português

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical inserido no texto.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de O Estado de S. Paulo, de 26/7/2010. Assinale a opção em que o trecho foi
transcrito de forma gramaticalmente correta.

a)

O que torna a questão muito mais grave é o fato de que, nas últimas décadas, as várias ações colocadas em
práticas pelos diferentes governos, sob diferentes regimes políticos, não conseguiram evitar que os problemas da
desigualdade e da pobreza se repetissem de uma geração para a outra.

b)

Apesar das melhoras dos últimos anos, o Brasil, na comparação com os demais países, têm a terceira pior situação
do mundo.

c)

Um dos aspectos mais dramáticos do relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud)
sobre o nível de desenvolvimento humano dos países da América Latina não é a confirmação de que, quanto à
distribuição da renda, a região continua sendo à mais desigual do planeta.

d)

Imperam na região uma espécie de lei social perversa, por meio da qual, como diz o documento do Pnud: “a
desigualdade reproduz desigualdade, tanto por razões econômicas como de economia política, e gera um acesso
desigual ao sistema de representação política e à possibilidade de se fazer ouvir”.

e)

Os níveis de escolaridade ou de renda de uma geração está correlacionado com o da geração anterior. É como se
filho de pai pobre já nascessem condenados a viver na mesma situação de seus ascendentes
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Português Ortografia

Ano: 2010

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Assinale a opção em que, ao ser transcrito, o fragmento do texto adaptado da Revista Veja, de 21 de julho, 2010, desrespeitou a
gramática da norma culta.

a)

Com boa argumentação e dados fartos, alguns autores se dedicam a defenir quais fatores não servem como
explicação para o discompasso no continente: o determinismo geográ? co não sustenta-se; um suposto sistema de
dependência comercial, em relação aos Estados Unidos, também é descartado, e o atraso atribuído ao catolicismo,
em princípio pouco propenso a absorver a benfica combinação entre fatores capitalistas e democráticos é refutado.

b)

A pergunta já mereceu a atenção de estudiosos de todos os matizes ideológicos e, na maioria das vezes, levou a
respostas esquemáticas, mágicas. Mas houve, sim, um aspecto cultural que ajudou a definir os desempenhos
díspares de Estados Unidos e América Latina.

c)

Nas ciências políticas e econômicas, há um enigma que, se decifrado, poderia resultar na fórmula definitiva para o
sucesso das nações: por que a América Latina não prosperou como os Estados Unidos?
No ensaio Bandeirantes e Pioneiros, o escritor Vianna Moog demonstrou que os colonos ibéricos estavam mais
interessados no extrativismo ou na escravização dos índios, enquanto os ingleses tinham um apego maior à nova
terra, que eram obrigados a cultivar por conta própria. Isso deu srcem, nos Estados Unidos, a direitos de
propriedade e estruturas de governo mais sólidas do que no resto do continente.

d)

e)

260

Essa cultura política pode ter sido a base para os três fatores que, mais tarde, definiram o sucesso americano:
instituições formais (leis, sistema político) e informais (disposição da população de respeitar as leis); decisões
políticas adequadas ao florescimento capitalista; e estrutura social mais igualitária. Da ausência desses elementos
nasceu o paradoxo latino-americano.

Q115342

Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de O Estado de S. Paulo, de 29/7/2010. Assinale a opção em que na
transcrição do trecho foram inseridos erros gramaticais.

a)

Existem diversos meios para avaliar a situação do setor industrial: analisar a evolução do volume da produção,
verificar a utilização da capacidade de produção (UCI), avaliar os estoques. Nos três casos, relatório da Conferência
Nacional da Indústria (CNI) mostra resultados positivos.

b)

É interessante apontar quais são os principais problemas que a indústria enfrenta: em primeiro lugar, é a elevada
carga tributária, e, em segundo lugar, a competição acirrada que tem srcem na importação. A falta de
trabalhadores qualificados é a terceira preocupação dos empresários, que continuam otimistas para os próximos
meses.

c)

É importante verificar que a indústria continua a considerar que as perspectivas são favoráveis, tanto para a
demanda doméstica, que todas as decisões dos últimos meses fazem prever como crescentes, quanto para as
exportações.

d)

A indústria está se preparando para responder à demanda criada pelos investimentos públicos, embora se mostre
prudente no que se refere à possibilidade de serem todos realizados como planejado.

e)

O crescimento da produção física constatam- se em todos os setores. Apenas se notam que as pequenas empresas
enfrentam maiores dificuldades e que o crescimento é mais concentrado do que no primeiro trimestre, quando foi
generalizado. Isso tem, certamente, algo que ver com o aumento da importação de componentes.
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Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Agente de Fazenda

Em relação à pontuação do texto, assinale a opção correta.

a)

A vírgula após “exterior”(L.2) justifica-se por isolar expressão que indica circunstância.

b)

O emprego de vírgulas após “No passado”(L.8) e “Agora”(L.10) tem a mesma justificativa gramatical.

c)

As vírgulas após “fretes”(L.6), “seguros”(L.6) “aluguéis de equipamentos”(L.6-7) isolam expressões apositivas.

d)
e)

O emprego de vírgulas após “mercadorias”(L.3), “juros”(L.5), “turismo”(L.6) tem justificativas gramaticais diferentes.
A vírgula após “curto”(L.15) justifica-se por isolar expressão explicativa subsequente.
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Considerando a continuidade do parágrafo, julgue as possibilidades de outra redação para os itens que constituem a enumeração
das "três premissas" (L.6), em destaque no texto acima.
I. primeiramente, a distribuição entre todos, de parte substancial dos bens econômicos produzidos pela sociedade, deveria ser tão
igual e equitativa quanto humanamente factível; em segundo lugar, a outra parte deveria permanecer com as pessoas como
retribuição ao seu talento, esforço e mérito e à quantidade e qualidade da sua contribuição pessoal para a geração dos bens e/ou
da riqueza nacional; competiria, por fi m, ao Estado defi nir a quantidade, a ocasião e a forma com que cada pessoa contribuirá
para tornar acessível a todos uma parte do que ganha, produz ou possui.
II. a distribuição entre todos, de parte substancial dos bens econômicos produzidos pela sociedade, deveria ser tão igual e
equitativa quanto humanamente factível, seria a primeira, a outra parte deveria permanecer com as pessoas como retribuição ao
seu talento, esforço e mérito e à quantidade e qualidade da sua contribuição pessoal para a geração dos bens e/ou da riqueza
nacional. E competiria ao Estado defi nir a quantidade, a ocasião e a forma que cada pessoa contribuirá para tornar acessível a
todos uma parte do que ganha, produz ou possui, seria a terceira.
III. as duas primeiras seriam: a distribuição entre todos, de parte substancial dos bens econômicos produzidos pela sociedade,
deveria ser tão igual e equitativa quanto humanamente factível; e a outra parte deveria permanecer com as pessoas como
retribuição ao seu talento, esforço e mérito e à quantidade e qualidade da sua contribuição pessoal para a geração dos bens e/ou
da riqueza nacional. Como terceira competiria ao Estado defi nir a quantidade, a ocasião e a forma com que cada pessoa
contribuirá para tornar acessível a todos uma parte do que ganha, produz ou possui.
Estão respeitadas a coerência entre os argumentos e a correção gramatical apenas em
II

a)
b)

I

c)

III

d)

I e II

e)

I e III
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Assinale a opção em que o trecho constitui continuação gramaticalmente correta, coesa e coerente para o segmento abaixo.
Levantamento da Fundação Dom Cabral mostrou que em 2/3 das 76 maiores companhias do País há falta de pessoal qualifi cado
que elas não conseguem encontrar no mercado. Há vagas abertas para engenheiros, eletricistas, carpinteiros, técnicos em
operação e manutenção, secretárias, profi ssionais de Tecnologia da Informação, fi nanças, vendas e até motoristas, em todo o
País. Mas, dadas as defi ciências educacionais, muitas vagas não podem ser preenchidas.
(O Estado de S. Paulo, Editorial, 29/5/2010)

a)

Porquanto a Vale abriu um curso de pósgraduação para engenheiros nas áreas de pelotização, ferrovias, portos e
mineração, concedendo bolsa integral e pagando R$ 3 mil por mês para alunos que serão contratados após o
término das aulas.

b)

No entanto, o professor responsável pelo levantamento considera a escassez de trabalhadores qualifi cados uma
restrição de gravidade comparável à da falta de infraestrutura, e também impede maior crescimento da economia.

c)

Conquanto, a demanda interna, aliada a essa crise econômica internacional, está atraindo de volta parte dos 3,3
milhões de brasileiros que emigraram, sobretudo para a América do Norte, Europa e Japão. Mais de 400 mil pessoas
estão voltando para trabalhar no Brasil.

d)

Embora a escassez de trabalhadores preparados decorre, em geral, dessa baixa qualidade da educação pública e
privada, em todos os níveis, e à pouca preocupação de grande parte das universidades em formar pessoal para
atender à demanda do mercado de trabalho. Nos últimos dez anos, crescemos abruptamente, mas ao mesmo tempo
não demos valor à formação escolar.

e)

Assim, pelos números do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged), calcula-se que mais de 2
milhões de empregos formais serão abertos neste ano, mas a maioria dos contratados terá baixa qualifi cação e
baixos salários.
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Constitui uma continuidade gramaticalmente correta e coerente com a argumentação do texto o seguinte parágrafo:

a)

Portanto, como a felicidade, na visão aristotélica, por estar ligada à excelência moral, à vivência moral,
concretamente apenas ao direito, o bem estar social é possível de normatização em forma de lei.
Em suma, o que se pode falar, com propriedade, é no direito ao bem estar social, como condição para a consecução

b)

da felicidade pessoal, já que a felicidade, a rigor só atingiria-se indiretamente.

c)

Assim, poderia falar-se apenas em direito do bem estar social; já que a felicidade depende de excelência moral e de
vivência moral, que são condições pessoais só possível de serem atingidas indiretamente.

d)

Enfi m, poderia-se apenas falar, com propriedade, no direito ao bem estar social como condição para a realização da
felicidade pessoal, pois a rigor, a felicidade só é indiretamente alcançada.

e)

Desse modo, segundo Aristóteles é na vivência moral que se encontram os meios que o bem estar social fornecem
para a plena realização da vivência humana constituindo a felicidade.

265

Q83243

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Fiscal de Rendas

Provoca-se erro gramatical e incoerência textual ao fazer a seguinte substituição no texto:

a)

"permite"(?.4) por permitem.

b)

"atingirem"(?.4) por atingir.

c)

a vírgula depois de "sociais"(?.11) por são.

d)

"a que"(?.8) por a qual.

e)

"promovê-lo"(?.12) por o promover.
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Em relação às ideias do texto, assinale a opção correta.

a)

Há 12 anos, a situação na União Europeia apresentava desemprego muito maior que as taxas atuais.

b)

A crise econômica atual começou a provocar o desemprego na área do euro.

c)

O rápido envelhecimento da população contribui para diminuir as taxas de desemprego na União Europeia.

d)

A antecipação da aposentadoria e a abertura de vagas para os mais jovens fortaleceram os sistemas previdenciários.

e)

Medidas que pretendiam atenuar o impacto da crise do desemprego resultaram em mais desemprego.
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Em relação às estruturas do texto, assinale a opção correta.

a)

O emprego de vírgulas após "Eurostat"(?.1) e após "econômicas"(?.3) justifi ca-se por isolar expressão que tem
função de vocativo.
O termo "como"(?.9) indica que "desastres de avião" se dão por causa de "flagelos".

b)
c)

Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir "se acentuar"(?.19) por ser acentuada.

d)

O emprego de vírgulas após "indústria"(?.15), "população"(?.15) e "obra"(?.16) justifi ca-se por isolar elementos de
mesma função sintática componentes de uma enumeração de itens.

e)

O emprego de sinal indicativo de crase em "à insolvência"(?.26) justifi ca-se pelas relações de regência com
"endividamento".
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Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao substituir

a)

"exerça" (l.5) por exercesse.

b)

"desta"(l.3) por de esta.

c)

"se pode" (l.11) por pode-se.

d)

"ser ressaltado"(l.14) por ser ressaltada.

e)

"em instrumento"(l.15) por de instrumento.

269

Q83247

Ano: 2010

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Fiscal de Rendas

Assinale a expressão do texto que, no desenvolvimento da argumentação, é usada com valor de causa.

a)

"como um instrumento de receita do Estado"(?.2).

b)

"como efi cazes instrumentos de política"(?.11 e 12).

c)

"com a predominância do modelo do Estado Social"(?.8 e 9).

d)

"utilizando-se de mecanismos fi scais"(?.18 e 19).

e)

"com o objetivo de conter o aumento da arrecadação"(?.21 e 22).
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Assinale a opção que interpreta corretamente o uso das estruturas linguísticas no texto abaixo.

a)

O uso das vírgulas depois de "política"(?.2) e de "possível"(?.3) desempenha função semelhante à das vírgulas
depois de "trabalho"(?.5), "economia"(?.5) e "bem estar"(?.12), que é a de separar termos de enumeração.

b)

A fl exão de feminino plural em "abertas"(?.4) tanto possibilita a concordância com "oportunidades" (?.3), quanto
com o sujeito composto por "liberdade"(?.2) e "igualdade"(?.3); mas o desenvolvimento do texto mostra que a
coerência depende da concordância com o sujeito composto.

c)

Na linha 4, o uso do modo subjuntivo em "realize" indica que se trata apenas de possibilidade de realização; para se
enfatizar a ideia de certeza, o texto estaria gramaticalmente correto se o verbo fosse empregado no modo
indicativo: realiza.

d)

A fl exão de plural em "preservados"(?.13) deve-se à concordância com "parâmetros"(?.12), enfatizados com o uso
do travessão.

e)

A repetição da preposição de antes de "economia" (?.5), "educação"(?.6) "saúde"(?.6) e "segurança"(?.6) indica que
esses são termos que complementam "nos campos"(?.5); e, por essa razão, também o uso do singular, no campo,
manteria o texto coeso e gramaticalmente correto.
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Assinale como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afi rmações a respeito da organização do texto abaixo.

( ) Desrespeitam-se as relações entre os argumentos e provoca-se erro gramatical ao substituir "onde"(?.2) por em que.
( ) Explicita-se a relação entre as ideias do texto ao iniciar o segundo período sintático do texto por um conectivo, escrevendo:
Conquanto as relações.
( ) Explicita-se a relação entre as ideias do texto ao inserir, entre vírgulas, o conectivo no entanto depois de "identifi cado"
(?.14).
( ) Desrespeitam-se as relações entre os argumentos e provoca-se erro gramatical ao substituir "onde"(?.17) por a qual.
A sequência obtida é

a)

F, F, V, V

b)

V, F, F, V

c)

F, V, V, F

d)

F, F, V, F

e)

V, V, F, V
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Assinale a opção correta a respeito das relações de coesão no texto.

a)

Por meio do pronome "Isso"(?.5) retoma-se a ideia de "advento do Estado Social e Democrático de Direito"(?.1 e 2).

b)

O substantivo "situações"(?.9) resume e retoma as relações entre "o advento do Estado Social e Democrático de
Direito"(?.1 e 2) e "o valor constitucional da solidariedade social"(?.4 e 5).

c)

Por meio do pronome "a qual"(?.15 e 16), retomase "sociedade" (?.14)

d)

A expressão "outros valores"(?.10) refere-se a valores que constam do texto constitucional.

e)

É classifi cado como "cultural e histórico"(?.22) o fato de cada cidadão brasileiro dar sua contribuição para o fi
nanciamento do Estado.
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Com referência ao uso do sinal indicativo da crase, respeitam-se a correção gramatical e a coerência textual ao

a)

inseri-lo em "as demais normas"(?.7 e 8).

b)

retirá-lo de "à sociedade"(?.14).

c)

inseri-lo em "a qual"(? 15 e 16).
retirá-lo de "à solidariedade"(?.14 e 15).

d)
e)
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Com relação ao emprego do pronome relativo, mantêm-se a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto ao
usar

a)

por que em lugar de "pelas quais"(?.27).

b) na qual em lugar de "em que"(?.9).
c)

que em lugar de "de que"(?.12).

d) a que em lugar de "a qual"(?.15 e 16).
e)
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De acordo com o desenvolvimento do texto, assinale a palavra que não está subentendida na posição indicada.

a)

situações depois de "duas"(?.8 ).

b) economicamente depois de "crescer"(?.17).
c)

conclusão depois de "importante"(?.29).

d) econômico depois de "equilíbrio"(?.27).
e)
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Assinale a opção correta a respeito das relações de concordância no texto.

a)

O plural no pronome em "Dividiram-nos"(?.3) devese à concordância com o sujeito subentendido da oração: "Os
economistas G. Ranis, F. Stewart e A. Ramirez"(?.1)

b)

A fl exão de singular no verbo em "pode-se"(?.8) faz a concordância com o sujeito indeterminado; mas é igualmente

correto fl exionar o verbo no plural, fazendo a concordância com "duas situações"(?.8): podem-se ter.

c)

A fl exão de plural em "Surgem"(?.12) tanto permite a interpretação como indicação de sujeito indeterminado como
admite a inferência de "duas dimensões"(?.7) como sujeito subentendido da oração.

d)

A fl exão de singular em "dá"(?.30) é determinada por "lado humano" (?.30); mas, se fosse usada a expressão
aspectos humanos, a coerência do texto não seria prejudicada, desde que o verbo fosse fl exionado no plural.

e)

O termo "mais da metade dos países"(?.19) estabelece duas relações diferentes de concordância: "países"(?.19)
determina a fl exão de plural em "tinham"(?.20), enquanto "permanecia"(?.21) faz a concordância com "metade"
(?.19)
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As revoluções inglesas do século XVII foram, na verdade, marcos políticos importantes do avanço de ideias libertárias e
igualitárias. Deixaram como resultado um núcleo fundamental de direitos individuais, os direitos civis, que foi sendo ampliado(a).
As ideias de liberdade e igualdade não se deteram(b), no entanto, no espaço individual, mas invadiram a esfera política. O marco
fundamental aqui foi(c) a criação e o funcionamento de instituições representativas. A autoridade é, assim, necessária para a
vida em sociedade, mas só será(d) legítima se fundada no consentimento daqueles sobre os quais(e) é exercida.
(Roberto Freire, Vilma Figueiredo & Caetano de Araújo. Estado e democracia. In: Contemporâneos do Futuro, p. 50-51, com
adaptações)
O texto foi transcrito com erro gramatical em

a)

a

b)

b

c)

c

d)

d

e)

e
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Uma economia obsoleta pode manter e até multiplicar empregos, por vezes com recurso ao mercado informal,
______(a)_______a lógica da mais-valia absoluta. ______(b)______ do sistema produtivo e consequente difi culdade crescente
de gerar excedentes para o social. Uma economia moderna tende a poupar empregos, pelo menos os obsoletos, mas
pode______(c)______, na possível formação de consumo de massa disponível para a maioria, no barateamento e melhoria da
qualidade dos produtos, _______(d)_______ um excedente econômico muito mais considerável. Sua aplicação social adequada
será, então, questão de cidadania, _____(e)_____ a uma redistribuição de renda, não a produção econômica como tal.
(Pedro Demo, Desafi os modernos da educação, p. 35-36, com adaptações)
Assinale a opção em que as duas possibilidades para preenchimento do texto preservam sua correção gramatical e coerência
argumentativa.

a)

mas tende a prestigiar /enquanto tende ao prestígio

b)

A exploração capitalista acrescenta ao sucateamento / À exploração capitalista acrescenta-se o sucateamento

c)

podem oferecer relativa compensação aos ganhos de produtividade / pode oferecer relativa compensação nos
ganhos de produtividade

d)

advindo disso / o que gera

e)
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porque é esta que leva / porque segundo esta leva
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A ideia de um Estado em ação implica ___(1)___ heterogeneidade, a luta de poder e o confl ito de interesses mesmo dentro da
burocracia estatal. Logo, analisar o Estado em ação signifi ca levar em conta sua dinâmica interna, a partir das ações de
diferentes sujeitos, ____(2)___ difícil recorrer, nesse nível, a modelos analíticos que ___(3)___ reduzam a um instrumento de
classe, a gestor da ordem social, a promotor do desenvolvimento, ou a qualquer outra concepção que _____(4)_____ os
inevitáveis antagonismos, tanto do Estado com a sociedade quanto internamente, ___(5)____ máquina estatal.
(Maria Cecília Londres Fonseca, O patrimônio em processo, p.46, com adaptações )
Assinale a opção em que, na sequência, os termos preenchem corretamente as lacunas do texto acima.

a)

1-na
2-torna
3-lhe
4-venha neutralizar
5-na

b) 1-a

2-tornando-se
3-o
4-neutralize
5-na

c)

1-a
2-tornando
34-lhe
neutralizam
5-a

d) 1-na

2-tornando
3-o
4-neutralizam
5-a

e)
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1-em
2-tornando-se
3-lhe
4-neutralize
5-a
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Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de O Estado de S. Paulo, Editorial, de 1/6/2010. Assinale a opção em que não
foram inseridos erros gramaticais e o trecho foi transcrito de forma gramaticalmente correta.

a)

Os consumidores pagam juros maiores porque obtém crédito com prazos maiores e prestações menores. Alguns
fatos recentes estão contribuindo para um aumento da demanda, assim como, das pressões infl acionárias.

b)

A economia brasileira vive um processo de aquecimento que as últimas modifi cações da conjuntura estão
agravando. O aquecimento tem sua srcem no inchaço cada vez maior da demanda doméstica, que até agora não
foi afetada pelo aumento da taxa Selic.

c)

À política de "bondades" do governo, em vigor nos últimos meses, veio se acrescentar à do Legislativo, que se
aproveita do período eleitoral para propor medidas mais condescendentes. Isso aumenta perigosamente o poder
aquisitivo da população.

d)

Chegamos, agora, a uma situação de quase pleno emprego, em que os salários não são mais determinados pela
qualifi cação da mão de obra, mas pela difi culdade de contratar os trabalhadores necessários. O resultado é um
aumento salarial duradouro, cujo peso na formação de preços.

e)

É claro que a indústria tem difi culdades em acompanhar o ritmo de crescimento da demanda doméstica, recorrendo
para isso à importações, que nem sempre têm preços menores do que os apresentados pela produção nacional.

281

Q83259

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SMF-RJProva: Fiscal de Rendas

Assinale a opção em que, ao ser transcrito, o fragmento do editorial adaptado da Revista Veja, de 4 de agosto, 2010,
desrespeitou a gramática da norma culta.

a)

Assim, resistiu as intempéries desencadeadas pela crise internacional e continua no rumo certo. Os indicadores são
tão bons que uma bravata se espalhou pelos cinco continentes como se for realidade.

b)

O Brasil vai muito bem graças ao permanente compromisso com a estabilidade, o dinamismo da iniciativa privada, a
racionalidade e a regulação avançada do eficiente sistema bancário.

c)

Um dos resultados é que entidades filantrópicas dos países de fato ricos estão desistindo de investir em projetos
sociais brasileiros, enquanto aumentam suas verbas para aqueles em andamento na África.

d)

Segundo ela, o Brasil se tornou uma nação rica, de Primeiro Mundo, que não precisa da ajuda de ninguém e ainda
empresta dinheiro aos países ricos.

e)

Certos clichês comportam verdades. Um deles é o de que o Brasil é um país de contrastes. Pegue-se o caso dos
indicadores gerais de economia.
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Assinale a opção que apresenta ideia que se confi rma no texto.

a)

A categoria social novo-pobre aplica-se à realidade observada apenas nos países pobres.

b)

O processo de urbanização verifi cado no mundo na década de 1980 foi o fator principal do surgimento de um novo
ator social, fadado à exclusão social.

c)

Os efeitos do neoliberalismo no sistema produtivo são observados, a partir de 1980, tanto em países ricos quanto no
terceiro mundo.

d)

A partir da década de 1980, verifi ca-se a substituição do processo histórico de marginalização social pelo de
exclusão, fenômeno que atinge exclusivamente as populações da periferia dos países do terceiro mundo.

e)

Dado estar o neoliberalismo atrelado à exclusão social, não surpreende que seus efeitos se tenham manifestado nos
países ricos, nos quais, à semelhança do que ocorreu no terceiro mundo a partir de 1980, a desigualdade social
instaurou-se.
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Assinale a opção correta acerca do vocabulário e de aspectos gramaticais do texto.

a)

No texto, a palavra "Corolário" (L.3) signifi ca "consequência necessária, ou continuação natural".

b)

A vírgula foi empregada após a expressão "revolução tecnológica" (L.5) para isolar oração restritiva, subsequente.

c)

O termo "Corolário do desmoronamento do sistema de proteção social" (L. 3 e 4) refere-se à expressão "uma
inesperada e imprevisível reprodução" (L.8).

d)

Por expressar concessão, a oração "sem gerar novos postos de trabalho" (L. 6 e 7) poderia assumir a seguinte
forma: apesar de não ter gerado novos postos de trabalho.

e)

Considerando-se o período em que está inserida e sua função adjetiva, a oração "que está à margem" (L.13) tem
natureza apositiva.
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Q29751

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

De acordo com o autor do texto, não é um fenômeno positivo que

a)
b)

apenas uma em cada cem pessoas dos países do hemisfério norte possua automóvel.
75% da população mundial utilize água potável e se alimente de forma saudável.

c)

os países do norte do mundo atribuam a culpa por todas as mazelas da sociedade global aos países do hemisfério
sul.

d)

o desenvolvimento dos países ricos seja pautado, principalmente, na instalação de indústrias nos países do
hemisfério sul.

e)

ações predatórias do modelo de desenvolvimento de países ricos sejam bem recebidas nos países do hemisfério sul.
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Q29752

Português Interpretação de Textos

Ano: 2010

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Assinale a opção em que a expressão retirada do texto foi empregada em sentido denotativo.

a)

"a religião norte-americana do automóvel e do desprezo pelo transporte público" (L.3,4 e 5)

b)

"toda a mitologia da liberdade de mercado e da sociedade de consumo" (L.5 e 6)

c)

"de braços abertos" (L.7)

d)

"no sul, apenas uma de cada cem pessoas tem carro próprio" (L.11,12 e 13)
"Gula e jejum do cardápio ambiental" (L.13)

e)
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Q29753

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Em relação às ideias do texto, assinale a opção correta.
Na história do capitalismo, as crenças a respeito da relação entre Estado e mercado seguem uma dinâmica pendular, chegando a
atingir os extremos do espectro ideológico. Períodos de maior confi ança no livre mercado e na desregulamentação podem
permitir intenso crescimento econômico, mas em geral se associam a deslocamentos abruptos e nocivos no tecido social. A
reação comum nos momentos subsequentes, em especial após uma crise, é uma meia-volta em favor de maior intervenção do
Estado. Depois de 20 anos de marcante crescimento global, quando reinou o ultraliberalismo no Ocidente e irromperam a
revolução da tecnologia da informação, a globalização acelerada e o protagonismo da China, nova reviravolta pendular foi defl
agrada pela crise fi nanceira de 2008, que fez ressurgir em muitos meios a crença no "Estado grande". Os adeptos desse slogan
em geral colocam Estado e mercado como opostos. É um erro. Trata-se mais de uma simbiose do que de uma luta, pois, longe
de existir em si mesmo, o mercado está inserido nas estruturas da sociedade e, por conseguinte, na política. Mas o fato é que, se
antes o risco do ultramercadismo prevalecia, agora é a ameaça do ultraestatismo que cabe combater. (Folha de S. Paulo,
Editorial, 17/01/2010.)

a)

Predomina na história do capitalismo a ideologia da desregulamentação.

b)

A confi ança no livre mercado produz crescimento econômico sem crises.

c)

O ultraliberalismo provocou e intensifi cou o protagonismo da China.

d)

A crise fi nanceira de 2008 estimulou a crença no intervencionismo do Estado.

e)

O mercado funciona de forma independente em relação ao Estado.
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Q29754

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Em relação às ideias e expressões do texto, assinale a opção incorreta.

a)

A expressão "Apesar de ter tudo contra si" (?.6) introduz uma ideia que tem direção argumentativa em oposição às
informações anteriores do texto.

b)

O trecho "liquidar uma fatura de quatro décadas"(?.8) está se referindo a uma dívida social histórica com a saúde de
forma fi gurada ou conotativa.

c)

A palavra "arena" (L.10) está sendo empregada por extensão de sentido com o signifi cado de "área de discussão",
pois seu sentido srcinal é área central de um anfi teatro ou circo.

d)

Subentende-se das informações do texto que diminuir a taxa de desemprego é essencial para manter o prestígio do
governante.

e)

A palavra "hostes" (L.26) está sendo empregada com o sentido de linhas declaradamente adversárias.
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Q29755

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Assinale a opção que, ao substituir elemento destacado no texto, acarreta erro gramatical.

a)

"vem tomando" (L.2) > tem tomado

b)

"vinham divulgando"(L.9) > tem divulgado

c)

"permitirá identifi car" (L.13) > vai permitir que se identifi quem

d)

"prejudicando com isso" (L.19) > o que tem prejudicado

e)

"Contribuindo" (L.21) > Ao contribuir
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Q29756

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Em relação às estruturas do texto, assinale a opção incorreta.

a)

O termo "Para que" (L.1) confere ao período em que ocorre a ideia de fi nalidade.

b)

O emprego do modo subjuntivo em "inclua" (L.2) justifi ca-se por se tratar de uma oração subordinada que
apresenta um fato hipotético ou provável.

c)

A expressão "numa corda bamba" (L.13) tem signifi cação conotativa e confere um tom de informalidade ao texto.

d)

A expressão "aos que buscam a proteção dos planos de saúde" (L.16) tem, no período, a função de objeto direto.

e)

As expressões "novas tecnologias na área da medicina"(?.17 e 18), "os novos procedimentos"(?.18 e 19), "desses
procedimentos" (?.21) formam uma cadeia coesiva que retoma a ideia inicial de "as tecnologias, os tratamentos e os
equipamentos que entraram em uso recentemente"(L.2,3 e 4).
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Q29757

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Em relação aos elementos do texto, assinale a opção correta.

a)

O nome próprio "Jean-Claude Trichet" está entre vírgulas por tratar-se de um vocativo.

b)

Mantém-se a correção gramatical do período e as informações srcinais ao se substituir "embora" (L.7) por qualquer
um dos seguintes termos: conquanto, se bem que, apesar de que, contanto que, consoante.

c)

A preposição para em "para depois atingir" (L.9 e 10) tem a mesma função signifi cativa que nas ocorrências "para
salvar o sistema bancário"(L.12) e "para dar um impulso "( L.13).

d)

A substituição de "se traduziu" (L.13) por foi traduzido prejudica a correção gramatical do período.

e)

A palavra "acusando" (L.15) está sendo empregada com a acepção de indicando, mostrando, revelando.
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Q29758

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Com base na norma gramatical da língua escrita, analise as propostas de alteração do texto abaixo e, a seguir, assinale a opção
incorreta.
A civilização industrial leva à concentração de poder e ao declínio da liberdade individual, mas, ao mesmo tempo, liberta os
homens das piores formas de servidão, do peso do trabalho alienante, tornando possível imaginar um mundo de homens livres
que conseguirão a “liberdade do impulso criativo” – este é o verdadeiro objetivo da reconstrução social. Por meio do aumento
dos padrões de conforto e acesso à informação, essa civilização cria condições favoráveis para desafiar radicalmente os velhos
laços de autoridade.

a)

No trecho "à concentração de poder e ao declínio da liberdade individual" (l.1 e 2), substituir "à" por "a" e suprimir
"ao".

b)

Substituir o trecho "tornando possível imaginar" (l.4 e 5) por "no qual possibilita imaginarem-se".

c)

Substituir o segmento "um mundo de homens livres que conseguirão" (l.5) por "um mundo cujos homens livres
conquistarão".

d)

Na linha 9, inserir o adjetivo "industrial" após o substantivo "civilização".

e)

Substituir o segmento "para desafi ar" (l.9) por "para que se desafiem".
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Q29759

Português Pontuação

Ano: 2010

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

a)

Mantém-se a correção gramatical do período substituindo-se os travessões (?.3 e 5) por parênteses.

b)

A expressão "país mais pobre do Ocidente" (?.8) é elemento de uma cadeia de coesão textual, pois retoma os
antecedentes "país devastado" (?.6) e "Haiti" (?.1).

c)

Pelos sentidos do texto, o sujeito de "entrou em colapso" (?.15) é o antecedente "sua população" (?.13).

d)

As vírgulas após "porto" (?.16) e "água" (?.17) têm a mesma justifi cativa gramatical.

e)

Mantém-se a correção gramatical do período substituindo-se o termo "iniciaram-se" (?.18) pela expressão foram
iniciados.
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Q29760

Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Em relação ao emprego de vírgulas no texto abaixo, assinale a justificativa correta.
Consagrado como espaço para a reflexão dos grandes temas mundiais, (1) o Fórum Social Mundial retorna a Porto Alegre no ano
em que completa uma década. Mesmo que o encontro seja compartilhado com cinco cidades da Região Metropolitana e que
outras reuniões do mesmo evento se realizem durante 2010 em vários países, Porto Alegre é o lugar-referência dos debates
inaugurados em 2000. Foi a partir dessa capital que o Fórum se transformou, já no evento inaugural, numa oportunidade de
congregar, anualmente, ONGs,(2) personalidades,(2) estudantes, políticos e todos os envolvidos nas discussões sobre educação,
(3) ambiente, (3)economia, globalização, direitos humanos e cooperação. O debate de ideias que contribuam para a melhoria das
relações humanas é a essência do Fórum, que seus organizadores esperam reforçar este ano. Organizado há 10 anos com o
argumento de que era preciso criar um contraponto ao Fórum Econômico de Davos, (4) o Fórum Social sempre esteve envolvido
em saudáveis controvérsias. A polêmica sobre a maior ou menor relevância de um ou de outro fórum é da natureza de qualquer
debate. Esse confronto foi aos poucos diluído e prevalece hoje o entendimento de que o importante é a livre manifestação de
pontos de vista e de diferenças. O importante,(5) no entanto, (5) é que o Fórum continue contribuindo para a exposição de
ideias e propostas às questões mundiais.

(Zero Hora (RS), Editorial, 18/01/2010)

a)

(1) A vírgula isola oração subordinada adverbial comparativa anteposta à principal.

b)

(2) As vírgulas isolam aposto explicativo.

c)

(3) As vírgulas isolam elementos de mesma função gramatical componentes de enumeração.

d)

(4) A vírgula isola oração subordinada adjetiva restritiva anteposta à principal.

e)

(5) As vírgulas isolam adjunto adverbial de tempo intercalado na oração principal.
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Q29761

Ano: 2010

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

O texto a seguir foi transcrito com erros. Assinale o único trecho que atende plenamente às prescrições gramaticais.

a)

Constroe-se o espaço social de tal modo que os agentes ou grupos são aí distribuídos em razão de sua posição nas
distribuições estatísticas de acordo com os dois princípios de diferenciação que, em sociedades mais desenvolvidas,
são sem dúvida, os mais efi cientes: o capital econômico e o capital cultural.

b)

Na dimensão mais importante, os detentores de um grande volume de capital global, como empresários, membros
de profissões liberais e professores universitários, opõe-se globalmente aqueles menos providos de capital
econômico e de capital cultural, como os operários não qualificados.

c)

Na perspectiva em que se considere o peso relativo do capital econômico e do capital cultural no patrimonio dos
agentes sociais, os professores - relativamente mais ricos em capital cultural que em capital econômico -, estão em
oposição, nitidamente, aos empresários - relativamente mais ricos em capital econômico que em capital cultural.

d)

O espaço de posições sociais traduz-se em um espaço de tomada de posição, pela intermediação do espaço de
disposições. Em outras palavras, ao sistema de separações diferenciais que definem as posições nos dois sistemas
principais do espaço social corresponde um sistema de separações diferenciais nas propriedades dos agentes sociais.

e)
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À cada classe de posições correspondem uma classe habitus (ou de gostos) produzidos pelos condicionamentos
sociais e, pela intermediação desses habitus, um conjunto sistemático de bens e de propriedades, vinculadas entre si
por uma afi nidade de estilo.

Q29762

Ano: 2010

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Os trechos a seguir compõem, sequencialmente, um texto adaptado do Editorial do Correio Braziliense de 17/01/2010.
Assinale a opção que está gramaticalmente correta.

a)

O trágico terremoto no Haiti colocou o país numa situação crítica: com a dissolução do poder político e a destruição
generalizada da infraestrutura, aquela sofrida nação do Caribe vê na ajuda externa o único caminho para encontrar,
talvez, alguma luz no fi m do túnel.

b)

Na prática, o Haiti perderá, mesmo que momentaneamente sua autonomia. Ainda que mantenham à independência
formal, a realidade se impõe: o país que havia até antes do desastre hoje não existe mais.

c)

O Haiti foi precursor na luta das nações americanas pela independência. Mas a energia cívica que ergueu a nação
haitiana acabou sendo insufi ciente para construir instituições democráticas, ou ao menos um Estado que cuidasse
de organizar e incluir socialmente à população.

d)

Ao contrário, formou-se ali uma elite política individualista e brutal, que conduziram o país a um enredo de horrores
no qual, o abalo sísmico veio como epílogo cruel.O terremoto foi terrível, mas atingiu uma nação que já vinha num
beco sem saída.

e)

296

Não se notava ali o mínimo consenso político para ao menos começar a atacar o nó central: promover algum tipo de
desenvolvimento econômico, oferecerem alguma perspectiva de progresso para os cidadãos. A intervenção das
forças de paz da ONU é um sucesso, em termos militares, mas sem o cultivo de oportunidades econômicas reais a
missão corre risco.

Q29763

Ano: 2010

Português Problemas da língua culta

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Assinale a opção que indica onde o texto foi transcrito com erro gramatical.
A lição reafi rmada pela crise é a da (1) instabilidade como pressuposto da economia de mercado, transmitida por dois canais. O
primeiro é o da confi ança dos agentes - aspecto crucial nas observações de John Maynard Keynes -, que é volúvel e sujeita a
mudança repentina em momentos de incerteza. Tal instabilidade pode ainda ser catalisada (2) pelo canal fi nanceiro, como ficou
claro, de forma dramática, em 2008. Falhas de mercado e manifestações de irracionalidade são comuns no capitalismo, sem
dúvida, mas a derrocada recente não repõe (3) a polarização entre Estado e mercado. Reforça, isso sim, a necessidade de
aperfeiçoar instituições, afim de (4) preservar a funcionalidade dos mercados e a concorrência, bens públicos que o mercado,
deixado à (5) própria sorte, é incapaz de prover. (Adaptado de Folha de S. Paulo, Editorial, 17/01/2010.)

a)

(1)

b)

(2)

c)

(3)

d)

(4)

e)

(5)
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Q29764

Ano: 2010

Português Sintaxe

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Assinale a opção que corresponde a palavra ou expressão destacada no texto abaixo que foi empregada de acordo com as regras
de concordância.
Como nunca antes, a ordem e a cultura do capital mostram inequivocamente o seu rosto inumano, revelam a lógica perversa que
as(1) dominam(2) internamente e que, antes, podiam ser escamoteadas(3) a pretexto do confronto com o socialismo: criam, por
um lado, grande riqueza e concentração de poder à custa da devastação da natureza, da exaustão da força de trabalho e de uma
estarrecedora pobreza. A utilização crescente da informatização e da robotização criam(4), ao dispensar o trabalho humano, os
desempregados estruturais, hoje, totalmente descartáveis. E soma-se(5) aos milhões só nos países do Primeiro Mundo.
(Adaptado de Leonardo Boff. Depois de 500 anos: que Brasil queremos? Petrópolis, RJ: Vozes, 2000, p.41.)
(1)

a)
b)

(2)

c)

(3)

d)

(4)

e)

(5)
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Q29765

Português Crase

Ano: 2010

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Os trechos abaixo compõem, sequencialmente, um texto adaptado do Editorial do jornal Zero Hora (RS) de 18/01/2010.
Assinale a opção que está gramaticalmente correta quanto à ausência ou à presença do acento grave indicativo de crase.

a)

O novo estímulo aos usineiros, também com pesado suporte de subsídios, levou à indústria automobilística a investir
na produção não mais de carros movidos a álcool, mas de veículos fl ex, que permitem o uso dos dois combustíveis.
No ano passado, as vendas de carros fl ex cresceram 14% em relação a 2008.

b)

Apresentado nos anos 70 como opção à crise do petróleo, sob forte apoio governamental, o álcool perdeu relevância
nas décadas de 80 e 90. A produção foi retomada e intensifi cada nos últimos anos, com a explosão nos preços
internacionais dos derivados da energia fóssil.

c)

As montadoras aplicaram recursos no desenvolvimento de tecnologias, e o consumidor se dispôs a pagar mais por
veículos mais modernos. Ambos apostaram nas vantagens de um combustível que, além de reduzir à dependência
da gasolina e do diesel, apresentava ainda as virtudes do ecologicamente correto, por ser menos poluente e
renovável.

d)

A partir do ano passado, com a queda nos preços do petróleo, outros fatores de mercado conspiraram contra o
álcool, como a quebra na produção da cana e o aumento dos preços do açúcar. Mesmo que o álcool se submeta à
oscilações de cotações, como qualquer outro produto, o que não se pode admitir é que essas variações façam com
que a oferta do produto seja imprevisível e instável.

e)

A sazonalidade e outras questões envolvidas não são sufi cientes para explicar a ausência de uma política que
assegure, à fabricantes e consumidores, a certeza de que investiram em uma opção de combustível tratada com a
seriedade que merece.
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Q29766

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Marque o trecho que, mantendo-se a coerência e a correção gramatical, pode dar continuidade ao texto abaixo.
A lógica do mercado mundial, caracterizada por uma concorrência feroz, é profundamente vitimatória. Quem está no mercado
existe, quem não resiste desiste, inexiste e deixa de existir. Os países pobres passam da dependência para a prescindência.
(Leonardo Boff. Depois de 500 anos: que Brasil queremos? Petrópolis, RJ: Vozes, 2000, p. 42.)

a)

Assim, são excluídos da nova ordem-desordem mundial e, em alguns casos, entregues à própria miséria ou
incorporados ao mercado de forma subalterna.

b)

Isso gera, contudo, a exclusão desses países das transações comerciais globais, o que impede que se desenvolvam,
produzam mais riqueza e superem o processo de exclusão.

c)

Portanto, esses países são os mais requisitados pelos países ricos no momento de se fi rmarem pactos que envolvam
grandes investimentos em tecnologia.

d)

Para isso, esses países passam a exigir novos acordos comerciais, de forma a assegurarem o seu desenvolvimento
industrial e não serem excluídos do mercado internacional.

e)

Mas essa situação ainda não é sufi ciente para que escapem do processo de exclusão a que são submetidos pelos
países ricos dos quais, anteriormente, eram dependentes.
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Q29767

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de Emir Sader, mas estão desordenados. Ordene-os de forma a comporem um
texto coeso e coerente. A seguir, assinale a opção correta.
( ) Ao efetuar a transformação, os homens transformam-se a si mesmos. É por meio do trabalho que os homens podem

transformar, conscientemente, o mundo, humanizando.
( ) No entanto, se perguntados sobre o que mais gostariam de fazer, a maioria esmagadora das pessoas não citaria o trabalho,
mas, dormir, comer, ter relações sexuais, ou seja, diriam preferiam fazer o que temos em comum com os outros animais.
( ) O homem se distingue dos outros animais por várias características, mas a fundamental é que o homem é um ser com
capacidade para o trabalho.
( ) Deve-se considerar que a sociedade atual está regida pela alienação do trabalho. Entenda-se alienação com o sentido jurídico
do termo: entregar a outro o que é nosso, o que faz que a maioria das pessoas se valha do trabalho não da forma criativa de
transformar o mundo.
( ) Os outros animais apenas recolhem o que encontram na natureza - e mesmo a abelha e a formiga, que trabalham, o fazem
mecanicamente -, ao passo que os homens transformam o meio em que vivem.

a)

2, 3, 5, 1, 4

b)

3, 4, 2, 5, 1

c)

1, 2, 5, 4, 3

d)

4, 5, 2, 1, 3

e)

3, 4, 1, 5, 2
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Q29768

Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Assinale o trecho em que foram plenamente atendidas as regras de emprego dos sinais de pontuação.

a)

Na linguagem de hoje, a palavra "provedor" evoca mais facilmente um serviço do mundo virtual do que o homem
que, sozinho, sustentava materialmente sua família. É que saiu do ar esse provedor que, até recentemente, ocupava
não só a cabeceira da mesa, mas também um lugar de indiscutível poder na família.

b)

Na metade do século XX, introduziu-se no espírito das mulheres, uma ideia subversiva: a identidade e a liberdade
passavam pela independência econômica em face do homem provedor.

c)

Nos anos 90, quando as grandes transformações econômicas, a globalização e a reestruturação das empresas com
supressão de empregos, tornaram precário e inseguro o salário dos homens, as mulheres aumentaram seu
investimento no mercado de trabalho.

d)

Para as mulheres, o trabalho remunerado já não representava somente uma escolha de afi rmação de identidade ou
de realização pessoal em algum campo profi ssional. Ele tornou-se uma necessidade. Homens e mulheres passaram
a somar salários, única maneira para muitos, de garantir o nível de vida de uma família, em que os homens já não
eram confi áveis como provedores.

e)

Na prática, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, não atenuou suas responsabilidades em relação à
família. Simplesmente, a famosa vida doméstica passou a ser encaixada nos interstícios dos horários de sua vida
profi ssional. As mulheres porém, senhoras de si, passaram a se perguntar: por que continuava cabendo
exclusivamente a elas a responsabilidade pela vida privada. (Adaptado de Rosiska Darcy de Oliveira. Reengenharia
do tempo. Rio de Janeiro: Rocco, 2003, p.75-76.)

302

Q45381

Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MPOGProva: Analista de
Planejamento e Orçamento

Assinale a opção incorreta a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto.

a)

A fl exão de masculino no termo "pensado" (?.2) indica que o pronome relativo "que" retoma, nas relações de
coesão, o pronome "algo" e não o substantivo "experiência".

b)

O uso da voz passiva em "ser pensada"(?.10) indica que o verbo pensar está empregado como pensar em, e a
oração na voz ativa correspondente deve ser escrita como pensar na experiência da modernidade.

c)

O sinal de travessão, na linha 13, exerce função semelhante ao sinal de dois pontos, que é a de introduzir uma
explicação ou uma especifi cação para a ideia anterior.

d)

As estruturas sintáticas do texto permitem o deslocamento do pronome átono em "se constitui"(?.14) e "se dá"(?.15)
para depois do verbo, escrevendo-se, respectivamente, constitui-se e dá-se, sem que com isso se prejudique a
correção ou a coerência do texto.

e)

Embora a substituição de "está sendo"(?.16 e 17) por é respeite a correção gramatical e a coerência do texto, a
opção pelo uso da forma durativa enfatiza a ideia de continuidade do processo civilizatório.
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A partir das ideias do texto, julgue como verdadeiras ( V) ou falsas (F) as inferências abaixo, em seguida, assinale a opção
correta.

( ) A conquista dos espaços ocupados pela barbárie constitui uma das manifestações da violência que está na srcem da
modernidade.
( ) A experiência ocidental estrutura-se por meio de conceitos em contraponto, ilustrados no contraponto entre civilização e
barbárie.
( ) O processo civilizatório constitui um movimento de constante recomeço porque espaços de violência devem ser ocupados.
( ) A ausência da oposição no conceito de modernidade tornaria injustifi cável a ocupação de espaços de violência pelo processo
civilizatório.
A sequência correta é

a)

V, V, V, F.

b)

V, V, F, V.

c)

V, V, F, F.

d)

F, V, F, V.

e)

F, F, V, V.
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A partir da argumentação do texto, infere-se que

a)

a Grande Divergência falhou em suas previsões, porque se baseou apenas na evolução histórica da renda per capita.

b)

as previsões de Malthus sobre o processo do desenvolvimento foram confi rmadas apenas nos países que não
exploravam a agricultura.

c)

a educação, associada ao desempenho dos governos, mostrou a falsidade das previsões de Thomas Malthus.

d)

a contribuição da ciência para os avanços da tecnologia pode reverter previsões quanto ao processo de
desenvolvimento.

e)

a Revolução Industrial, ao mostrar o potencial ilimitado de desenvolvimento da humanidade, tornou-se prioridade de
governo.
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Provoca-se erro gramatical ou incoerência na argumentação do texto ao

a)

substituir os dois travessões das linhas 2 e 3 por vírgulas.

b)

deixar subentendido o sujeito da oração, retirando o pronome se antes de "realça"(?.2).

c)

iniciar o terceiro período sintático pelo termo Esse processo, escrevendo "Depende"(?.5) com letra inicial
minúscula.

d)

substituir "havia sido"(?.10) por fora.

e)

ligar os dois últimos períodos sintáticos, nas linhas 15 e 16, pela conjunção porquanto, escrevendo o artigo em "A
renda" com letra minúscula.
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Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas do texto.

a)

No desenvolvimento do texto, a expressão "desta perspectiva"(?.7 e 8) aponta para uma concepção de fazer ciência
que se opõe à quantifi cação dos "dados da realidade"(?.2).

b)

De acordo com as normas gramaticais da língua portuguesa, é opcional o uso da preposição de antes do pronome
relativo "que"(?.8); mas seu uso ressalta as relações de coesão entre "crença"(?.8) e "do saber científi co"(?.4), "do
cognoscível"(?.4 e 5).

c)

A vírgula depois de "aí"(?.8) indica que a oração iniciada por "pronto" constitui uma explicação, um esclarecimento
sobre a afi rmação de que o "mundo está aí".

d)

Nas linhas 11 e 12, a fl exão de plural no verbo ter, indicada pelo uso do acento circunfl exo em "têm", estabelece a
concordância com o termo posposto, "seus próprios mecanismos".

e)

Na articulação da progressão das ideias no texto, o pronome átono em "ignorá-los"(?.12) retoma "condicionamentos
histórico-sociais"(?.7); por isso está fl exionado no plural.
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Assinale que alteração proposta para estruturas sintáticas do texto preserva sua correção gramatical e coerência argumentativa.

a)

A troca de posição entre "fazer ciência" e "quantifi car os dados da realidade", nas linhas 1 e 2: quantifi car os
dados da realidade signifi cou poder fazer ciência.

b)

A troca de posição entre "do saber científi co" e "do cognoscível", nas linhas 4 e 5: do cognoscível, do saber
científi co como representação do real.

c)

A troca de posição entre "do pensamento" e "de percepção", na linha 11: tanto o processo do pensamento
como o de percepção.

d)

O deslocamento do pronome átono "nos" para depois de "dados", na linha 15, usando-se ênclise: não são dadosnos da mesma maneira .

e)

O deslocamento de "nem"(?.18) para depois de "existe" (?.18): porque tudo que existe nem é representável.
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A partir do artigo "Olhando o futuro", de José Márcio Camargo, publicado em IstoÉ 2077, de 2/9/2009 foram construídos pares
de fragmentos que compõem as opções abaixo. Assinale a opção em que a transformação dos períodos sintáticos em apenas um
período, no segundo termo de cada par, resulta em incoerência ou erro gramatical.

a)

A economia mundial começa a dar sinais de recuperação. São sinais ainda tênues que podem estar sugerindo que a
economia chegou ao fundo do poço. Mas muitos dos problemas que srcinaram a crise continuam preocupando.
A economia mundial começa a dar sinais de recuperação, embora são sinais ainda tênues, que podem estar
sugerindo que a economia chegou ao fundo do poço, porém muitos dos problemas que srcinaram a crise continuam
preocupando.

b)

O colapso do fi nal de 2008 e início de 2009 adicionou novas mazelas. Houve redução do comércio internacional,
aumento da taxa de desemprego e queda dos rendimentos reais ao redor do mundo.
O colapso do fi nal de 2008 e início de 2009 adicionou novas mazelas, como redução do comércio internacional,
aumento da taxa de desemprego e queda dos rendimentos reais ao redor do mundo.

c)

A pergunta é quanto da retomada da economia depende dos estímulos fi scais e quanto é sustentável sem eles. Por
quanto tempo os bancos centrais e os governos ainda poderão manter estes estímulos sem gerar pressões infl
acionárias?
Pergunta-se quanto da retomada da economia depende dos estímulos fi scais e quanto é sustentável sem eles e,
ainda, por quanto tempo os bancos centrais e os governos poderão manter estes estímulos sem gerar pressões infl
acionárias.

d)

Ainda que a pior crise pareça estar para trás, os possíveis cenários para os próximos meses são variados, com
enorme incerteza. Não podemos descartar cenários de estagnação, assim como cenários mais otimistas, com
crescimento forte.
Ainda que a pior crise pareça estar para trás, os possíveis cenários para os próximos meses são variados, com
enorme incerteza, pois não podemos descartar cenários de estagnação, assim como cenários mais otimistas, com
crescimento forte.

e)

O cenário mais provável parece ser de crescimento relativamente baixo, devido à baixa oferta e demanda de crédito,
ao aumento do desemprego e à queda da renda real. Isso deverá reduzir a taxa de crescimento do consumo nos
próximos anos.
O cenário mais provável parece ser de crescimento relativamente pequeno, devido à baixa oferta e demanda de
crédito, ao aumento do desemprego e à queda da renda real, o que deverá reduzir a taxa de crescimento do

consumo nos próximos anos.
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Assinale a opção correta a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto.

a)

Seriam preservadas a correção gramatical e a coerência do texto ao usar o pronome em "contorná-la"(?.3) antes do
verbo, escrevendo: modos de a contornar.

b)

Para evitar as três ocorrências consecutivas de "que" (?.4 e 7), a retirada dessa conjunção antes de "a crise atual"(?
.7) manteria a correção gramatical e a coerência do texto.

c)

Na linha 4, o acento circunfl exo em "vêm" indica que a concordância se faz com "medidas", mas estaria igualmente
correto e coerente com a argumentação escrever o verbo sem acento, optando, então, pela concordância com
"crise".

d)

O pronome em "quando isso"(?.9) resume e retoma, em relações de coesão, o mesmo referente do pronome em
"Com isso"(?.3), ou seja, o exame da crise feito pelos economistas.

e)

Seriam respeitadas as regras gramaticais e as relações entre os argumentos ao empregar o verbo em "se voltará"
(?.9) no plural, escrevendo voltarão-se.
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Avalie os seguintes itens para um período sintático que dê continuidade coerente e gramaticalmente correta ao texto.
I. Desse modo, o bem-estar da sociedade brasileira está a merce dos ventos que conduzirão à essas providências rápidas.
II. Assim, tratam-se de aspectos multifacetados, com infl uências recíprocas em nível de exigirem enfrentamento complexo e
inteligente.
III. O resultado fi nal desse enfrentamento, portanto, é provavelmente positivo para a sociedade e, mais particularmente, para o
setor de trabalho.

a)

Apenas I é adequado.

b)

Apenas II é adequado.

c)

Apenas III é adequado.

d)

Apenas I e II são adequados.

e)

Apenas II e III são adequados.
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Assinale a opção incorreta a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto.

a)

Por se estabelecer, na estrutura sintática, uma relação de comparação, seriam preservadas a correção gramatical e a
coerência do texto ao inserir do antes de "que os demais setores"(?.3).
Nas relações de coesão, a ideia explicitada na primeira oração do texto é várias vezes retomada: apontada pelo

b)

pronome "Essa"(?.3), resumida por "situação" (?.4), referida pelo pronome "que"(?.4) e substituída pelo termo
"problema"(?.5).

c)

A opção pelo uso do modo subjuntivo em "resolva"(?.5) indica que se trata de uma hipótese ou possibilidade, pois a
estrutura sintática estaria igualmente correta com o uso do modo indicativo, resolve.

d)

Com o objetivo de evitar a repetição de dois vocábulos de escrita e som semelhantes, seriam respeitadas as regras
gramaticais e as relações entre os argumentos substituindo-se "que diz que"(?.12) por ao dizer que.

e)

No desenvolvimento das ideias do texto, além de ligar duas orações pela adição, o valor semântico da conjunção "e"
(?.16) é o de estabelecer uma relação de causa e consequência.
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A preocupação com a herança que deixaremos as (1) gerações futuras está cada vez mais em voga. Ao longo da nossa história,
crescemos em número e modifi camos quase todo o planeta. Graças aos avanços científi cos, tomamos consciência de que nossa
sobrevivência na Terra está fortemente ligada a(2) sobrevivência das outras espécies e que nossos atos, relacionados a(3)
alterações no planeta, podem colocar em risco nossa própria sobrevivência. Contudo, aliado ao desenvolvimento científi co,
temos o crescimento econômico que nem sempre esteve preocupado com questões ambientais. O que se almeja é o
desenvolvimento sustentável, que é aquele viável economicamente, justo socialmente e correto ambientalmente, levando em
consideração não só as(4) nossas necessidades atuais, mas também as(5) das gerações futuras, tanto nas comunidades em que
vivemos quanto no planeta como um todo.

(Adaptado de A. P. FOLTZ, A Crise Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável: o crescimento econômico e o meio ambiente.
Disponível em http://www.iuspedia.com.br.22 jan. 2008)
Para que o texto acima respeite as regras gramaticais do padrão culto da Língua Portuguesa, é obrigatória a inserção do sinal
indicativo de crase em

a)

1, 2 e 3.

b)

1 e 2.

c)

1, 3 e 5.

d)

2 e 4.

e)

3, 4 e 5.
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Assinale a opção que completa corretamente a sequência de lacunas no texto abaixo.
Se hoje ___(1)___é mais fácil, pelo menos para boa parte da humanidade, livrar-nos da fome e dos leões, se nos é mais fácil
debelarmos boa parte das doenças que ____(2)___ a humanidade no decorrer da história, a contrapartida parece ser que não
___(3)___ fugir do desemprego, e, quando sim, não do trabalho desvairado, do temor da absolescência, do esgotamento
nervoso, do estresse, da depressão. Cabe perguntar: é a tecnologia a responsável ___(4)___ mudança de nossa visão de mundo,
ou é a nossa visão de mundo que conduz ___(5)_ __ mudanças tecnológicas? A pergunta é oportuna porque nos leva a
questionar se não temos o poder de mudar o rumo de nossas vidas, de modifi car nossa própria visão de mundo, e ___ (6)___
modifi car o próprio mundo.
(Filosofi a,ciência&vida, ano III, n. 27, p. 32, com adaptações)

a)

1 nos -- 2 tem assolado -- 3 consigamos -- 4 pela -- 5 as -- 6 em.

b)

1 para nós -- 2 assolam -- 3 consigamos -- 4 pela -- 5 à -- 6 em.

c)

1 lhes -- 2 tem assolado -- 3 conseguimos -- 4 com a -- 5 as -- 6 em.

d)

1 nos -- 2 assolaram -- 3 conseguimos -- 4 pela -- 5 a -- 6 de.

e)

1 para nós -- 2 assolam -- 3 conseguíssemos -- 4 com a -- 5 à -- 6 de.
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Assinale a opção em que as duas possibilidades propostas para o preenchimento das lacunas do texto resultam em um texto
coerente e gramaticalmente correto.
O desempenho econômico de uma nação não está necessariamente atrelado a seu desenvolvimento sustentável. Um país pode
crescer vertiginosamente, ___(a)___ performance econômica invejável, porém ___ (b)___custas da degradação de seu
patrimônio. Por isso, especialistas discutem uma nova maneira de se calcular o PIB, ___(c)___em conta os índices de
sustentatibilidade e a preservação dos recursos naturais.
A ideia, totalmente inovadora, vai ao encontro ____(d)___ algumas necessidades básicas a serem cumpridas para viabilizar o
crescimento sustentável, principalmente nos países em desenvolvimento. Apesar ___(e)___crise fi nanceira que assombra as
economias mundiais, os emergentes passam por um momento de crescimento, e investimentos em infra-estrutura básica
tornam-se primordiais para assegurar a sustentatibilidade.

(Adaptado de João Geraldo Ferreira, Crescimento acelerado, garantia do desenvolvimento sustentável? Correio Braziliense, 7 de
setembro de 2009)

a)

e apresentar / apresentando.
a / às.

b)
c)

o que leve / levando.

d)

de / com.

e)

da / de a.
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Numere em que ordem os trechos abaixo, adaptados do ensaio Lula e o mistério do desenvolvimento , de Maílson da
Nóbrega (publicado em VEJA, de 26 de agosto, 2009), dão continuidade à oração inicial, numerada como (1), de modo a formar
um parágrafo coeso e coerente.
(1) Mudanças culturais estão na srcem do sucesso dos atuais países ricos.
( ) De fato, as lutas mortais dos gladiadores, entre si e com as feras, divertiam os romanos; execuções públicas eram populares
na Inglaterra até o século XVIII.
( ) Por isso, a alfabetização disseminada e habilidades aritméticas, antes irrelevantes, adquiriram importância para a Revolução
Industrial.
( ) Esses instintos foram substituídos por hábitos fundamentais para o desenvolvimento: trabalho, racionalidade e valorização da
educação.
( ) Elas os fi zeram abandonar instintos primitivos de violência, impaciência e preguiça.
( ) Como consequência dessas mudanças, a classe média cresceu; valores como poupança, negociação e disposição para o
trabalho se fi rmaram nas sociedades bem-sucedidas.
A sequência obtida é

a)

(1) (2) (4) (5) (6) (2).

b)

(1) (3) (2) (6) (4) (6).

c)

(1) (4) (2) (6) (5) (3).

d)

(1) (3) (5) (4) (2) (6).

e)

(1) (2) (6) (4) (3) (5).
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Os fragmentos abaixo constituem sequencialmente um texto e foram adaptados de Afonso C. M. dos Santos, Linguagem,
memória e história: o enunciado nacional (publicado em: Ferreira, L. & Orrico, E., Linguagem, identidade e memória
social, p. 2-25). Assinale a opção que apresenta o trecho transcrito com erros gramaticais.

a)

O termo fantasme é, importado da psicanálise, para expressar a inquietação que os professores deveriam apresentar
no momento exato de decidir sobre a direção do seu trabalho. Desta forma o professor desviaria-se do lugar de
onde sempre é esperado.

b)

Poderíamos conceber o nosso fantasme - a nação - como um fenômeno dotado de historicidade e cuja compreensão
é central para a história. Por outro lado, podemos considerá-lo como um artefato cultural vinculado à história do
próprio conhecimento histórico.

c)

Construído pela via do imaginário, esse artefato precisou da história para se legitimar e fazer crer que a identidade
dos países estava assentada em um passado frequentemente anterior à própria existência do Estado.

d)

É preciso observar que toda interpretação dos fenômenos históricos pela História introduz uma transcendência da
duração vivida em um tempo construído, o tempo da história, para realizarmos a reconstrução ideal.

e)

Na verdade, não podemos deixar de enfrentar nossos fantasmas, identifi cando o teatro das ilusões das construções
historiográfi cas. Talvez porque nossa tarefa mais contemporânea seja, exatamente, discutir a natureza do
conhecimento histórico.
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De acordo com as ideias do texto, assinale a afirmativa correta.
Face mais cruel de qualquer período recessivo na economia, o desemprego é chaga social que propaga desalento coletivo, além
de contribuir para a formação do círculo vicioso que começa com a queda do consumo, passa pela inibição da produção e
termina em mais desemprego. Mas é exatamente nesse setor que as previsões mais otimistas para 2010 começam a
se confirmar. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho,
mostram que o saldo entre a admissão e a demissão de empregados com carteira assinada somou 181.419 vagas, um recorde
que deixou longe os até então festejados 142 mil empregos formais registrados em janeiro de 2008, último mês de expansão
antes da crise mundial.
Detalhes reforçam o otimismo quanto à continuidade desse desempenho. Em janeiro de 2010, quando 1.410.462 postos formais
de trabalho foram preenchidos, a indústria de transformação voltou a dar sinais de forte retomada. O setor tinha sido o mais
atingido pela recessão, mas compareceu com 68.920 contratações, 17% acima do recorde anterior, de janeiro de 2008.
(Estado de Minas, Editorial, 19/02/2010, com adaptações)

a)

O Brasil não apresentou taxa de desemprego durante a crise econômica de 2008/2009.

b)

O desemprego contribui para o círculo vicioso constituído pela queda do consumo, da produção e novamente pelo
aumento do desemprego.

c)

A indústria de transformação continua a demonstrar sinais da recessão e não apresenta retomada de crescimento.

d)

Em janeiro de 2008 as taxas de emprego do Brasil foram as mais altas da história.

e)

A demissão de empregados com carteira assinada chegou quase a 200.000 vagas em janeiro de 2010.
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Assinale a relação lógico-semântica que se infere a partir da argumentação do texto.

a)

Para todos os países que se submetem aos rigorosos programas do FMI, é válido dizer que ele chega a uma
trajetória de crescimento que o leva a superar a crises.

b)

Quanto maior a obediência aos rigorosos programas de ajuste fiscal impostos pelo FMI, maior a possibilidades de
um país conhecer crises fi nanceiras.

c)

Enquanto existirem crises nos países emergentes, os problemas de endividamento externo e a necessidade de

d)

ajustes fi scais continuarão a provocar crises financeiras.
Sem a acomodação dos déficits fiscais não há aumento da capacidade de financiamento; sem esta não há crédito,
estabilidade de preços ou crescimento.

e)

Se um país tem fortes fundamentos fiscais e monetários, então ele tem condições de adotar as políticas necessárias
para reverter a trajetória da queda já em 2009.
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Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Assinale a opção em que os três termos remetem, por coesão textual, ao mesmo referente.

a)

"países emergentes"(?.2) - "os países"(?.3) - "se"(?.6)

b)

"todos os casos"(?.3) - "problemas de endividamento externo"(?.5) - "seus"(?.17)

c)

"Fundo Monetário internacional"(?.4) - "seus"(?.5) - "organização"(?.8)

d)

"desemprego"(?.10) - "o qual"(?.10) - "se"(?.11)

e)

"equilíbrio fi scal"(?.16) - "políticas...de crédito"(?.18 e19) - "que"(?.19)

320
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Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

O texto Raio X do mercado, de Luiz Alberto Marinho, publicado na RevistaGOL, novembro de 2009, p. 138, foi adaptado para
compor os fragmentos abaixo. Numere-os, de acordo com a ordem em que devem ser dispostos para formar um texto coeso e
coerente.

A sequência correta é

a)

1, 2, 5, 4, 3

b)

3, 5, 1, 4, 2

c)

3, 1, 2, 5, 4

d)

4, 2, 1, 5, 3

e)

4, 5, 2, 3, 1
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Q38091

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Assinale a opção que constitui continuação coesa, coerente e gramaticalmente correta para o trecho a seguir.

a)

Por isso conseguimos até agora escapar de um surto de desemprego de grande proporção, o que permite que o
consumo continue crescendo.

b)

Sendo assim, esse exemplo dos Estados Unidos mostra que, num período de crise, com crescimento do desemprego,
têm registrado forte queda do consumo e aumento da inadimplência.

c)

Mas isso se traduz por uma ampliação involuntária da poupança com a forte redução do uso dos cartões de crédito.

d)

Além desse fator, a expansão dos fi nanciamentos imobiliários nas instituições financeiras essencialmente públicas
também contribui para o aumento do endividamento de longo prazo.

e)

Isso é consequência de uma campanha em favor de uma poupança maior, que certamente tem por efeito uma
redução dos custos e um crescimento dos investimentos.
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Q38092

Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto, assinale a opção incorreta.

a)

Depreende-se das informações do texto que na atualidade os bancos brasileiros e empresas de Tecnologia da
Informação estão se expandindo significativamente no exterior.

b)

A forma verbal "têm"(?.1) está flexionada no plural para concordar com "As exportações brasileiras de serviços"
(?.1).

c)

O emprego do acento grave indicativo de crase em "às grandes"(?.2) justifica-se pela presença de preposição
exigida pela regência de "atividade" e pelo emprego de artigo definido feminino.

d)

O emprego de vírgula após "nos países em desenvolvimento"(?.12 e 13) justifica-se porque antecede conjunção
coordenativa adversativa.

e)

Em "para as da China"(?.25) subentende-se, após "as", a elipse da expressão exportações de serviços.
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Ano: 2010

Português Morfologia

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Assinale a opção correta a respeito do uso das estruturas linguísticas na organização das ideias do texto.

a)

De maneira a explicitar as relações entre as ideias do primeiro período sintático, subentendem-se, depois de
"patamares"(?.3), os termos que tinha.

b)

Por retomar um termo já presente no texto, o nome "Brasil"(?.5), o pronome "se"(?.6) admite ser omitido, sem
prejudicar a coerência da argumentação ou a correção gramatical do texto.

c)

Como a comparação com o jogo de futebol ressalta o "empate"(?.7), para efeito de argumentação, é irrelevante se a
expressão "muitos gols"(?.7) for substituída por alguns gols ou por poucos gols.

d)

A relação de explicação que o período iniciado por "Começamos"(?.7) estabelece com o período que o antecede
permite substituir o ponto depois de "gols" (?.7) pelo sinal de dois pontos, fazendo os devidos ajustes na letra inicial
maiúscula desse verbo.

e)

A relação de sentidos entre a fala do coordenador da pesquisa e a última oração do texto permite iniciá-la pelo
conectivo Por isso, fazendo ajustes na pontuação e nas letras maiúsculas, escrevendo-se: Por isso, o índice.
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Q38094

Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afi rmações a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto abaixo. Em
seguida, assinale a opção correta.

A sequência obtida é

a)

V, F, F, V, V

b)

V, F, V, V, F

c)

F, V, V, F, F

d)

F, V, F, F, V

e)

F, F, V, V, V
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Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Assinale a opção incorreta a respeito das relações de concordância no texto abaixo.

a)

Preserva-se a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto ao substituir "gente milionária" (?.2)
por milionários, desde que se flexionasse também "passa (?.2) e "compra"(?.3) no plural, passam e compram.

b)

A forma verbal "possui"(?.5) estabelece concordância com "da população"(?.5); no entanto, também estaria correta
a concordância com "5%"(?.5), com o uso da flexão de plural, sem prejudicar a coerência do texto.

c)

Preserva-se a coerência na argumentação, bem como a correção nas relações gramaticais do texto, ao retirar o
termo "nossa classe A"(?.4) do texto, deixando-o apenas subentendido na flexão de "representa"(?.4).

d)

Seria preservada a coerência na argumentação com a substituição de "uma confusão"(?.7) por confusões, desde que
o verbo ser fosse usado também no plural: sã o confusões.

e)

A opção pelo uso da flexão de plural em "movimenta" (?.9), movimentam, preservaria a correção gramatical do
texto, mas alteraria as relações significativas entre os argumentos.
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Q38096

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

No texto acima, provoca-se erro gramatical ou incoerência na argumentação do texto ao

a)

inserir os antes de "economistas"(?.1) e de "políticos"(?.1).

b)

retirar "é"(?.2).

c)

retirar o pronome "o", do termo "o que"(?.4).

d)

substituir "fizera"(?.7) por havia feito.

e)

inserir apenas depois de "pessoas"(?.8).
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Q38097

Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Assinale a opção que ao substituir a oração sublinhada, no texto abaixo, provoca erro gramatical e/ou incoerência textual.

a)

caso o país não cresceu

b)

apesar de o país não crescer

c)

mesmo o país não crescendo

d)

embora o país não crescesse

e)

ainda que o país não tenha crescido
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Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.

a)

Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir os travessões das linhas 1 e 3 por vírgulas.

b)

O termo "ali"(?.3) retoma o antecedente "Ministério do Trabalho"(?.2).

c)

O termo "as"(?.9) funciona como pronome e retoma o antecedente "vagas"(?.8).

d)

Em "se espraia"(?.14) o termo "se" funciona como indicador de sujeito indeterminado.

e)

A forma verbal "mostra-se"(?.20) tem como sujeito "distorções distribuídas do ensino fundamental à universidade"
(?.19 e 20).
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Q38099

Ano: 2010

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do Correio Braziliense, Editorial, 18/02/2010. Assinale a opção transcrita com
erro gramatical.

a)

Operação destinada a facilitar a vida do contribuinte coloca a Receita Federal na vanguarda das iniciativas que, ao
longo dos últimos anos, objetivam reduzir a ineficiência operacional de agências públicas. É o que se materializa
agora com as medidas que desobrigam cerca de 10 milhões de brasileiros de prestar declaração de renda.

b)

A inovação é aplicável aos rendimentos auferidos em 2010 (ano-base 2009) e aos que serão obtidos em 2011 (anobase 2010). Os principais beneficiários das novas regras são sócios de empresas ou pessoas que tenham patrimônio
inferior a R$ 300 mil. Basta que os ganhos estejam dentro do limite de isenção (R$ 17.215,08, em 2009, e de R$
22.487,25, em 2010).

c)

Há outras condicionantes que, previstas nas mudanças, não chegam a alterar os efeitos práticos. Foram obrigadas a
explicar-se ao fi sco, por serem qualificadas como integrantes de sociedades comerciais, em 2009, nada menos de 5
milhões de pessoas. Agora, estão livres da obrigação, segundo o supervisor nacional do Programa do IR.

d)

Os trabalhadores com remuneração anual abaixo do teto de isenção previsto para 2010 desde logo estão
dispensados de entregar a declaração. Apenas deverão fazê-lo os que tivessem IR retido na fonte e pleiteam
restituição.

e)
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Outra mudança importante: este ano será o último em que a Receita aceitará formulários de papel. Também é
decisão compatível com a necessidade de elevar os padrões operacionais do órgão. Hoje, apenas 127 mil pessoas
físicas optam por semelhante forma de declarar a renda.

Q38100

Ano: 2010

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Assinale a opção em que o texto foi transcrito com erro gramatical no termo sublinhado.

a)

(A)

b)

(B)

c)

(C)

d)

(D)

e)

(E)
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Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de O Estado de S. Paulo, Editorial, 18/02/2010. Assinale a opção
gramaticalmente correta.

a)

A decisão da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos de considerar o etanol produzido à partir da
cana-de-açúcar um biocombustível avançado, que reduz a emissão de dióxido de carbono em pelo menos 40% na
comparação com a gasolina, derruba uma das principais barreiras à entrada do álcool brasileiro no mercado
americano e, desse modo, pode representar a abertura do mercado global para o produto nacional.

b)

Para entrar no mercado americano, no entanto o etanol brasileiro precisa vencer outros obstáculos, alguns criados
pela política externa do Brasil, como a aproximação ao Irã, que causou a perda do apoio ao produto brasileiro até
agora dada pelo Congresso Americano.

c)

A certificação do etanol de cana como biocombustível avançado pela EPA é importante para o Brasil. O Ato de
Segurança e Independência Energética, de 2007, que define regras para os EUA alcançarem as metas de segurança
energética e redução da emissão de gases de efeito estufa, estabelecem um consumo mínimo de biocombustíveis de
45 bilhões de litros em 2010 e de 136 bilhões de litros daqui a 12 anos.

d)

Do total de biocombustíveis a ser consumido em 2022, 80 bilhões de litros está reservado para os avançados, que
são o celulósico (ainda em fase experimental) e o diesel de biomassa, entre outros. A EPA incluiu o etanol de canade-açúcar entre os biocombustíveis avançados, ao reconhecerem que, em relação à gasolina, ele reduz a emissão de
dióxido de carbono em 61%, bem mais que o mínimo exigido de 40%.

e)

Por isso, do total de 80 bilhões que serão consumidos anualmente daqui a 12 anos, o etanol responderá por 15
bilhões de litros. Esse volume corresponde a três vezes o total exportado pelo Brasil em 2008. Em decisão anterior, a
EPA contabilizara os efeitos de emissões associadas ao desmatamento provocado pela expansão das áreas plantadas
com cana, e considerara que a redução da emissão de dióxido de carbono em relação à gasolina seria de apenas
26%.
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Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra inserido no texto.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Ano: 2010

Português Crase

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Assinale a opção que completa corretamente a sequência de lacunas no texto abaixo.

a)

b)

c)

d)

e)
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Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Assinale a opção que preenche, de maneira coerente e gramaticalmente correta, as lacunas do texto.

a)

b)

c)

d)

e)
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Ano: 2010

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Assinale a opção que apresenta trecho adequado para ser inserido, de forma gramaticalmente correta, coesa e coerente, na
lacuna do texto abaixo.

a)

Posteriormente, houve uma tendência para a regionalização das operações dos bancos, tendo por base o Mercosul,
com a abertura de escritórios e agências. E os bancos brasileiros, mais recentemente, têm feito aquisições de
instituições financeiras em outros países, para onde levam a sua marca.

b)

Diferentemente do que ocorre com essa infraestrutura de transportes, que apresenta ainda graves defi ciências, o
setor financeiro e de mercado de capitais no Brasil conta com estrutura para atrair investidores.

c)

Criou-se, assim, um ambiente favorável para que médias e grandes empresas do Brasil da área de Tecnologia da
Informação, com subsidiárias em outros países, principalmente a Argentina e o México, possam competir com êxito
com grandes multinacionais.

d)

Prevendo-se que o mercado mundial de tecnologia tenha um crescimento de 4,6% em 2010, que deverá ser
liderado pelos países emergentes, a associação brasileira do setor estima que as vendas externas de softwares e
serviços de comunicação e tecnologia possam atingir US$ 5 bilhões este ano.

e)

Além desse bem-vindo estímulo governamental ao empreendedorismo o desafio do Brasil nessa área, como em
tantas outras, é a formação de mão de obra qualificada em quantidade suficiente para continuar avançando.
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Ano: 2010

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical inserido no texto.

a)

1

b)

2

c)
d)

3
4

e)

5
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Em relação às informações do texto, assinale a opção correta.
A produção brasileira de petróleo e gás certamente dará um salto quando estiverem em operação os campos já descobertos na
chamada camada do pré-sal. Embora essa expansão só possa ser efetivamente assegurada quando forem delimitadas as
reservas, e os testes de longa duração confi rmarem a produtividade provável dos campos, simulações indicam que o Brasil terá
um saldo positivo na balança comercial do petróleo (exportações menos importações), da ordem de 1 milhão de barris diários.
Com isso, o petróleo deverá liderar a lista dos produtos que o Brasil estará exportando mais ao fi m da próxima década. O
petróleo é negociado para pagamento a vista (menos de 90 dias). Então, é um volume de recursos que pode ter, de fato, forte
impacto nas fi nanças externas do país. Como é uma riqueza fi nita, a prudência e a experiência econômica recomendam que o
Brasil tente poupar ao máximo essa renda adicional proveniente das exportações de petróleo. O mecanismo mais usual é
conhecido como fundo soberano, por meio do qual as divisas são mantidas em aplicações seguras que proporcionem,
preferencialmente, bom retorno e ainda contribuam positivamente para o desenvolvimento da economia brasileira. Os resultados
dessas aplicações devem ser direcionados para investimentos internos que possibilitem avanços sociais importantes
(educação, infraestrutura, meio ambiente, ciência e tecnologia). (O Globo, Editorial, 13/10/2009)

a)

É indiscutível que, quando estiverem em operação os campos da camada do pré-sal, o Brasil terá um saldo na
balança comercial do petróleo da ordem de 1 milhão de barris diários.
É recomendável que os recursos arrecadados com a exploração do petróleo da camada do pré-sal sejam mantidos

b)

num fundo seguro, que proporcione retorno garantido e contribua favoravelmente para o desenvolvimento da
economia brasileira.

c)

Somente quando estiverem em operação os campos da camada do pré-sal, o petróleo será negociado para
pagamento a vista.

d)

Estima-se que, no final da próxima década, com os campos do pré-sal já em operação, o Brasil lidere a lista dos
países importadores de petróleo, com forte impacto na balança comercial.

e)

A renda adicional proveniente da exportação do petróleo da camada do pré-sal deverá ser aplicada diretamente em
investimentos com repercussão na área social.
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Q22353

Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva:
ReceitaAnalista
FederalTributário da

Assinale a opção correta a respeito do texto.
Aferrado à valorização do aqui e agora, o sábio indiano Svâmi garante que "só o presente é real", o que equivale a considerar o
passado e o futuro como puras ilusões. Viver no presente implica aceitar o primado da ação (o ato) sobre a esperança, o que
equivale a trocar a passividade do estado de espera pela manifestação ativa da vontade de fazer. Em outras palavras, importa a
fl echa mais do que o alvo, o ato mais do que a expectativa. Como bem acentua Comte-Sponville, a ausência pura e simples de
esperança não corresponde à mágoa, traduzida na acepção comum da palavra desespero. O desespero/desesperança é, antes, o
grau zero da expectativa, portanto um regime de acolhimento do real sem temor, sem desengano, sem tristeza. Esse regime, ou
essa regência, pode ser chamado de beatitude ou de alegria: uma aceitação e uma experiência da plenitude do presente. (Muniz
Sodré. As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006, p.206)

a)

O autor do texto defende a ideia de que o ser humano, ao criar expectativas em relação ao futuro, não deve
desesperar-se, mas, sim, manter-se passivo no estado de espera.

b)

A ideia central desenvolvida no texto baseia-se no pressuposto de que se vive, atualmente, uma era em que

c)

predomina o desespero.
Uma das ideias secundárias desenvolvidas no texto é a de que os fins justificam os meios, como se depreende do
trecho “importa a fl echa mais do que o alvo

d)

Uma das ideias desenvolvidas no texto é a de que o real só é, de fato, apreendido quando o indivíduo compreende o
passado e o futuro como ilusões

e)

Para sustentar a ideia apresentada no primeiro parágrafo, o autor do texto argumenta que é o medo do futuro que
motiva os indivíduos a viverem intensamente
o aqui e agora.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Assinale a opção que apresenta corretamente ideia contida no trecho abaixo.
O período a que, hoje, assistimos se caracteriza pela perda de legitimidade dos governos e dos modelos neoliberais, mas, ao
mesmo tempo, por difi culdades de construção de projetos alternativos. Uma das barreiras para a construção de tais projetos é o
próprio fato de esses governos estarem engajados em uma estratégia de disputa hegemônica contínua, convivendo com o poder
privado da grande burguesia - das grandes empresas privadas, nacionais e estrangeiras, dos bancos, dos grandes exportadores
do agronegócio, da mídia privada. Se essa elite econômica não dispõe de grande apoio interno, conta com grandes aliados no
plano internacional, especialmente entre os países globalizadores.
(Emir Sader. A nova toupeira: os caminhos da esquerda latinoamericana. São Paulo: Boitempo, 2009)

a)

Quanto maior o engajamento de um país em disputas por hegemonia, maior a crise de legitimidade das políticas
neoliberais por ele desenvolvidas.
A elite econômica de um país globalizado prescinde de apoio interno para manter seu poder hegemônico sobre os

b)

governos carentes de legitimidade.

c)

O poder hegemônico dos países globalizadores dificulta o avanço de projetos que visem à superação dos modelos
neoliberais.

d)

A maior difi culdade dos governos de países globalizados é enfrentar a aliança da mídia privada com os países
globalizadores.

e)

Na elite econômica de um país, é a mídia privada que mais poder exerce sobre o governo de um país.

340
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Analista Tributário da
Receita Federal

Assinale a opção que reproduz corretamente ideia contida no trecho abaixo.
A realidade dos juros não se restringe ao mundo das finanças, como supõe o senso comum, mas permeia as mais diversas e
surpreendentes esferas da vida prática, social e espiritual. A face mais visível dos juros monetários - os juros fixados pelos
bancos centrais e os praticados nos mercados de crédito - representa apenas um aspecto, ou seja, não mais que uma diminuta e
peculiar constelação no vasto universo das trocas intertemporais em que valores presentes e futuros medem forças. Pode-se, por
exemplo, examinar a moderna teoria biológica do envelhecimento como uma troca intertemporal cuja síntese é "viver agora,
pagar depois". A senescência dos organismos é a conta de juros decorrente do redobrado vigor e aptidão juvenis. (Texto
adaptado de Eduardo Giannetti. O valor do amanhã: ensaio sobre a natureza dos juros. São Paulo: Companhia das Letras, 2005)

a)

Ao se fazer analogia entre os juros pagos em transações financeiras e os pagos em relações sociais, verifica-se que,
apesar de, nestas, eles estarem embutidos, não há interesse da sociedade em desvelar esse fato.

b)

A moderna teoria biológica prioriza as análises que abordam as mudanças no corpo do ser humano como trocas
intertemporais às quais é inerente o pagamento de juros.

c)

Os juros mais altos pagos pelos cidadãos são aqueles que, sorrateiramente, resultam da própria natureza finita dos

d)

seres humanos, determinada pelo irreversível envelhecimento do corpo.
O conceito de juros tem sido aplicado restritamente às situações do mercado fi nanceiro porque, via de regra,
prevalecem, nas sociedades, as noções estabelecidas pelo senso comum.

e)

Prevalecendo a característica dos juros de que eles sempre envolvem uma troca intertemporal, a aplicação do
conceito de juros pode ser estendida a outras situações da vida dos indivíduos.
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Nas opções, são apresentadas propostas de continuidade do parágrafo abaixo. Assinale aquela em que foram atendidos
plenamente os princípios de coesão e coerência textuais.
Duas ameaças simétricas rondam a determinação dos termos de troca entre presente e futuro. A miopia temporal envolve a
atribuição de um valor demasiado ao que está próximo de nós no tempo, em detrimento do que se encontra mais afastado. A
hipermetropia é a atribuição de um valor excessivo ao amanhã, em prejuízo das demandas e interesses correntes. (Eduardo
Giannetti. O valor do amanhã: ensaio sobre a natureza dos juros. São Paulo: Companhia das Letras, 2005)

a)

Contudo, a miopia temporal nos leva a subestimar o futuro, e a hipermetropia a supervalorizar o futuro, o que
desfaz, em parte, a referida simetria.

b)

Por serem ameaças cujo resultado é idêntico, tanto a miopia temporal quanto a hipermetropia tornam irrelevante o
fenômeno dos juros nas situações de troca entre presente e futuro.

c)

Apesar dessa simetria, não existe uma posição credora – pagar agora, viver depois –, mesmo porque sempre
abrimos mão de algo no presente sem a expectativa de recebermos algo no futuro.

d)

Diante dessas ameaças, cabe perguntar se existe um ponto certo – um equilíbrio estável e exato – entre os
extremos da fuga do futuro (miopia) e da fuga para o futuro (hipermetropia).

e)
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Assinale a opção que constitui continuação coesa, coerente e gramaticalmente correta para o texto de Luiz Gonzaga Beluzzo,
adaptado do Valor Econômico de 14 de outubro de 2009.
A marca registrada das crises capitaneadas pela finança é o colapso dos critérios de avaliação da riqueza que vinham
prevalecendo. As expectativas dos possuidores de riqueza capitulam diante da incerteza e não é mais possível precifi car os
ativos.
Os métodos
habituais
que permitem
a relação
dos ativos sucumbem diante do medo do futuro. A
obscuridade
total paralisa
as decisões
e negaavaliar
os novos
fluxosrisco/rendimento
de gasto.

a)

Essa decisão pela corrida privada para as formas imaginárias, mas socialmente incontornáveis do valor e da riqueza
vai afetar negativamente a valorização e a reprodução da verdadeira riqueza social, ou seja, a demanda de ativos
reprodutivos e de trabalhadores.

b)

Em contraposição a esse fenômeno, depois do colapso financeiro defl agrado pela quebra do Lehman Brothers, os
preços dos ativos privados foram atropelados pelos mercados em pânico, na busca impossível da desalavancagem
coletiva. Vendedores em fúria e compradores em fuga fi zeram evaporar a liquidez dos mercados e prometiam uma
defl ação de ativos digna da Grande Depressão dos anos trinta.

c)

Contanto que a reação das autoridades dos países desenvolvidos foi menos efi caz para restabelecer a oferta de
crédito no volume desejado e impotente para
reanimar o dispêndio das famílias e dos negócios. Empresas e consumidores trataram de cortar os gastos (e,
portanto a demanda de crédito) para ajustar o endividamento contraído no passado à renda que imaginam obter
num ambiente de desaceleração da economia e de queda do emprego.

d)

Essas intervenções dos bancos centrais e dos Tesouros, sobretudo nos Estados Unidos, conseguiram, aos trancos,
barrancos e trombadas legais, estancar a rápida deterioração das expectativas. Contrariando os augúrios mais
pessimistas, a ação das autoridades foi capaz de afetar positivamente as taxas do interbancário e restabelecer as
condições mínimas de funcionamentos dos mercados monetários.

e)

Em tais circunstâncias, a tentativa de redução do endividamento e dos gastos de empresas e famílias em busca da
liquidez e do reequilíbrio patrimonial é uma decisão “racional” do ponto de vista microeconômico, mas danosa para o
conjunto da economia, pois leva necessariamente à deterioração dos balanços. É o paradoxo da “desalavancagem”.
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Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de Muniz Sodré (As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política), mas estão
desordenados. Ordene-os, indique a ordem dentro dos parênteses e assinale a opção que corresponde à ordem correta.
( ) Ao redor do que se tem chamado de “imprensa de opinião” ou de “publicismo”, organizaram-se os espaços públicos das
democracias inaugurais na modernidade ocidental.
( ) O espaço público realiza, modernamente, a mediação dos interesses particulares da sociedade civil, visando principalmente a
preservar as garantias dos direitos individuais frente ao poder do Estado. É aí fundamental o papel da imprensa.
( ) É preciso deixar claro, contudo, que, a despeito de sua grande importância, a imprensa não defi ne o espaço público. Ele
não é um puro espaço de comunicação e, sim, uma potência de conversão do individual em comum, o que não deixa de

comportar zonas de sombras ou de opacidades não necessariamente comunicativas.
( ) Assim, a ampliação técnica da tradicional esfera pública pelo advento da mídia ou de todas as tecnologias da informação não
implica necessariamente o alargamento da ação política.
( ) Por outro lado, vem defi nhando a representação popular, que era o motor político do espaço público e base da sociedade
democrática, fenômeno que remonta ao século XIX, quando a experiência da soberania popular se converteu em puro diálogo,
senão em mera encenação espetacular.

a)

2, 4, 1, 3, 5

b)

2, 1, 5, 4, 3
1, 2, 4, 5, 3

c)
d)

2, 1, 3, 5, 4

e)

3, 5, 1, 2, 4
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Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de O Globo, Editorial, 14/10/2009, mas estão desordenados. Ordene-os nos
parênteses e indique a sequência correta.

( ) Esse quadro se alterou signifi cativamente: em volume, a produção nacional de petróleo vem se mantendo próxima aos
patamares de consumo doméstico. A redução dessa dependência no campo da energia foi acompanhada por um salto
expressivo nas exportações brasileiras (que cresceram uma vez e meia na última década), com razoável equilíbrio entre produtos
básicos e manufaturados na pauta de vendas.
( ) Apesar de a economia brasileira ter ainda um grau de abertura relativamente pequeno para o exterior — se comparado à
média internacional —, o câmbio sempre foi apontado com um dos fatores mais vulneráveis do país. No passado, o Brasil era
muito dependente de petróleo importado e de insumos essenciais para a indústria.
( ) Além desse equilíbrio, os programas de ajuste macroeconômico têm garantido uma estabilidade monetária que ampliou o
horizonte de investimentos e as possibilidades de um desenvolvimento sustentável de longo prazo.
( ) Tal promoção foi reforçada pela capacidade de reação da economia brasileira à recente crise fi nanceira, a mais grave que o
mundo atravessou desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
( ) Assim, as principais agências classifi cadoras de risco promoveram a economia brasileira para a categoria daquelas que não
oferecem risco cambial aos investidores estrangeiros.
2, 1, 3, 5, 4

a)
b)

5, 3, 4, 1, 2

c)

4, 5, 2, 3, 1

d)

3, 2, 1, 4, 5

e)

4, 1, 2, 3, 5
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Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto adaptado do Jornal do Brasil, Editorial, 7/10/2009.

a)

1

2
à

b) 1
c)

2
da

1

1

2
pela
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d) 1
e)

3
a

3
da
3
de

5
à

6
à

7
à

a

4
com

5
6
com da

4
pelo

5
6
7
da na da

à
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7
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4
no
4
a

5
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7
com

da

6
7
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Em relação ao texto, assinale a opção correta.

a)

A expressão "arrefecimento" (L. 1) está sendo empregada com o sentido de aquecimento, fortalecimento.
O cálculo do IDH leva em consideração índices relativos à renda, à saúde e à educação no país.

b)
c)

Pelos sentidos do texto, percebe-se que há unanimidade na comunidade científi ca internacional quanto à correção
da metodologia adotada para determinar o Índice de Desenvolvimento Humano.

d)

No meio acadêmico, os atuais embates ideológicos passam ao largo das divergências metodológicas.

e)

A palavra “celeumas”(ℓ.4) está sendo empregada com o sentido de consenso.
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Assinale a justifi cativa correta para o emprego de vírgula.
A economia real nos Estados Unidos e na Europa segue em compasso de espera. Isso signifi ca que o produto e o emprego
seguem em declínio, (1) mas a uma velocidade menor. Seja como for, as injeções de liquidez, os programas de compra de ativos
podres,(2) as garantias oferecidas pelas autoridades e a capitalização das instituições fi nanceiras não fi zeram pouco. Além de
construir um piso para a defl ação de ativos, as intervenções de provimento de liquidez suscitaram,(3) diriam os keynesianos,(3)
um movimento global no interior da circulação fi nanceira. O inchaço da circulação fi nanceira teve efeitos mesquinhos sobre a
circulação industrial,(4) ou seja,(4) sobre a movimentação do crédito e da moeda destinada a impulsionar a produção e o
emprego. Observa-se,(5) no entanto,(5) um rearranjo dentro do estoque de riqueza que responde aos preços esperados dos
ativos "especulativos" por parte dos investidores que sobreviveram ao colapso da liquidez. Agarrados aos salva-vidas lançados
com generosidade pelo gestor em última instância do dinheiro - esse bem público objeto da cobiça privada - os senhores da
finança tratam de restaurar as práticas e operações de "normalização dos mercados", isto é, aquelas que levaram à crise. (Luiz
Gonzaga Beluzzo, adaptado do Valor Econômico de 14 de outubro de 2009)

a)

(1) A vírgula separa oração coordenada assindética.

b)

(2) A vírgula separa elementos de mesma função sintática componentes de uma enumeração.

c)

(3) As vírgulas isolam uma expressão apositiva.

d)

(4) As vírgulas isolam conjunção coordenativa conclusiva.

e)

(5) As vírgulas isolam conjunção subordinativa concessiva intercalada na oração principal.
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Em relação aos elementos do texto, assinale a opção correta.

a)

A expressão “No entanto”(ℓ.8) estabelece, no texto, uma relação de comparação.

b)

O emprego do subjuntivo em “aumente”(ℓ.10) e em “diminua”(ℓ.11) justifi ca-se por se tratar de fatos de realização
garantida.

c)

A expressão “Enquanto isso”(ℓ.12) estabelece no texto uma relação de condição.

d)

A palavra “invencionice”(ℓ.16) está sendo empregada no sentido de iniciativa rotineira, previsível.

e)

O emprego do futuro do pretérito em “estimularia” ( ℓ.16) indica um acontecimento futuro em relação a um ato
passado que se confi gura no fato relacionado aos termos “Qualquer invencionice”.
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Em relação à função do "se", assinale a opção correta.
A queda de rentabilidade das exportações se agrava(1) a cada dia em razão da valorização do real. Tudo indica que a moeda
nacional deve continuar a se valorizar(2) e o Banco Central (BC), apesar das suas intervenções cada vez maiores, está
impotente diante dessa valorização, que torna mais difícil a exportação e favorece a importação, ameaçando o crescimento da
indústria nacional. O governo se mostra(3) incapaz de encontrar um modo de compensar esse efeito.
Está-se(4) observando também uma queda no quantum das exportações de manufaturados, de 17,4% nos sete primeiros meses
do ano, junto com uma queda de preços de 5,5%, enquanto nos produtos básicos um aumento de 6,5% no quantum
correspondeu a uma queda de 16,1% nos preços.
Não se pode(5) pensar que o fl uxo de dólares possa diminuir nos próximos anos e, assim, criar um ambiente muito favorável a
uma desvalorização, pois os Investimentos Diretos Estrangeiros devem crescer, a Bolsa de Valores acompanhará a melhora da
economia e a produção de petróleo, apesar da criação de um fundo especial, aumentará as receitas.
(O Estado de S. Paulo, Editorial, 14/10/2009)

a)

(1) Indica voz passiva analítica.

b)

(2) Indica sujeito indeterminado.

c)

(3) Funciona como objeto indireto.

d)

(4) Indica voz refl exiva.

e)

(5) Indica sujeito indeterminado.
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Assinale a opção que apresenta proposta de substituição correta de palavra ou trecho do texto.

a)

“Há”(ℓ.1) por “Existe”.

b)

“que têm a vocação do crescimento”(ℓ.1) por “cuja vocação de crescimento”.

c)

“No afã de querer”(ℓ.9) por “No equívoco de visar”.

d)

“E a resultante, quando não é”(ℓ.2 e 3) por “E se caso a resultante não seja”.

e)

“mas sem a vocação da espera”(ℓ.2) por “mas não, a da espera”.
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Com relação a aspectos semânticos e sintáticos do texto, assinale a opção correta.

a)

Atendidas as prescrições gramaticais, o 2º período do 2º parágrafo assim poderia ser reescrito: Aposto que, se, por
absurdo, tal fila tivesse sido formada em um banco dos Estados Unidos, teriam, nela, reinado a frustração controlada
e o silêncio.

b)

Atendidos os preceitos gramaticais, é uma construção alternativa para a oração “a que cada um tinha direito” (ℓ.45): a qual cada um de nós tínhamos direito.

c)

São duas formas corretas de substituição do segmento “pode ser tomada como”( ℓ.6): pode suscitar; pode ser
comparada a.

d)

Como o verbo da primeira oração do texto é impessoal, não há expressão que exerça a função de sujeito, o que não
acarreta prejuízo semântico nem sintático para o parágrafo, porque, no período seguinte, é explicitado o fato
narrado pelo autor do texto.

e)

São exemplos de expressões empregadas no texto com sentido denotativo e conotativo, respectivamente: “os
ministros da Fazenda” (ℓ.14) e “morte do dragão inflacionário”( ℓ.17).
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Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de Luiz Gonzaga Beluzzo, Valor Econômico de 14 de outubro de 2009. Assinale
a opção que apresenta erro gramatical.
Os movimentos observados no interior da circulação financeira, em si mesmos, não prometem à economia global

a)

uma recuperação rápida e brilhante, mas indicam que os mercados não temem a formação de novas bolhas de
ativos nos mercados emergentes.

b)

Diante do frenesi que ora turbina as bolsas, as moedas dos emergentes e as commodities não faltam prognósticos
que anunciam o fi m da crise e preconizam uma recuperação rápida da economia global, liderada pelos emergentes.

c)

Nas circunstâncias atuais, a realocação de carteiras favorecem as bolsas, as moedas dos emergentes e as
commodities, enquanto o dólar segue uma trajetória de declínio, depois da valorização observada nos primeiros
meses de crise.

d)

No rol de vencedores da batalha contra a depressão global, fi guram, em posição de respeito, a China, a Índia e o
Brasil, cada qual com suas forças e fragilidades

e)

Entre as fragilidades, sobressaem a pressão para valorização das moedas nacionais e as ações de esterilização dos
governos, com efeitos indesejáveis sobre a dinâmica da dívida pública dos países receptores da “chuva de dinheiro
externo”.
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Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.
O IDH é um índice que, pela simplicidade, se (1) disseminou mundialmente, tornando-se (2) um parâmetro de avaliação de
políticas públicas na área social, o que não é pouco, levando-se em consideração que há respaldo científico.No entanto, para
além das filigranas metodológicas, é preciso não se perder (3) de vista o ponto fundamental do IDH, que é medir a qualidade
de vida para além de indicadores econômicos. Nesse sentido, ele é uma bem-sucedida alternativa ideológica do indicador puro e
simples do Produto Interno Bruto, no qual (4) pode camufl ar o real nível de bem-estar da maioria da população. Com o IDH,
medir desenvolvimento humano passou a ser tão ou mais importante que aferir (5) o mero, e às vezes enganador,
desenvolvimento econômico.
(Jornal do Brasil, Editorial, 7/10/2009, adaptado.)

a)

(1)

b)

(2)

c)

(3)

d)

(4)

e)

(5)
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Assinale
trecho
texto adaptado
Maria Ritaatendidas
Kehl (O tempo
e o cão:
a atualidade edas
depressões.
São escrita
Paulo: formal
Boitempo,
2009) emo que,
nado
transcrição,
foramde
plenamente
as regras
de concordância
regência
da norma
da
Língua Portuguesa.

a)

Paradoxalmente, as mesmas inovações tecnológicas destinadas a nos poupar o tempo de certas tarefas manuais e
aumentar o tempo ocioso vem produzindo um sentimento crescente de encurtamento à temporalidade. Tal
sentimento talvez esteja relacionado com o encolhimento da duração.

b)

A vivência contemporânea da temporalidade é dominada por um subproduto das ideologias da produtividade, às
quais reza que se devem aproveitar, ao máximo, cada momento da vida.

c)

Desligado do frágil fio que ata o presente à experiência passada, voltado, sofregamente, para o futuro, o indivíduo
sofre com o encurtamento da duração. Assim, desvalorizam-se o tempo vivido e o saber que sustenta os atos
significativos da existência.

d)

Segundo Bergson, a duração se mede pela sensação de continuidade entre o instante presente, o passado imediato
e o futuro próximos; no entanto, nada indica que o registro psíquico dessas duas formas do tempo que alongam o
presente devam limitar-se em curtos períodos antes e depois do brevíssimo instante.

e)

Talvez a medida do transcorrer do tempo não individual não se assemelhe com o desenrolar de um fio, mas do tecer
de uma rede que abriga e embala um grande número de pessoas ligado entre si pela experiência.
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Assinale a opção em que o trecho do texto de Emir Sader (A nova toupeira: os caminhos da esquerda latino-americana) foi
transcrito com correção gramatical.

a)

Atualmente, as alternativas de contraposição a hegemonia enfrentam os dois pilares centrais do sistema dominante:
o modelo neoliberal e a hegemonia imperial estadunidense. É no confronto com aqueles que se tem de medir o
processo de construção de “outro mundo possível”, para se analisar seus avanços, revezes, obstáculos e
perspectivas.

b)

De certa maneira, pode-se resumir os eixos que articulam o poder atual no mundo à partir de três grandes
monopólios: o das armas, o do dinheiro e o da palavra. O primeiro refl ete a política de militarização dos confl itos,
em que os Estados Unidos acreditam dispor de superioridade inquestionável.

c)

A região tem-se mostrado refratária a política de guerra infinita promovida pelos Estados Unidos. Internamente, a
Colômbia, epicentro regional da política estadunidense, permanece isolada. No entanto, em seu conjunto, a América
Latina produziu espaços de autonomia relativa no tocante a hegemonia econômica e política dos Estados Unidos, o
que a torna o elo mais frágil da cadeia neoliberal no século XXI.

d)

O terceiro trata-se do monopólio da mídia privada no processo – profundamente seletivo e antidemocrático – de
formação da opinião pública. Palco inicial da implantação do modelo neoliberal e sua vítima privilegiada, a América
Latina passa por uma espécie de ressaca do neoliberalismo, com governos que rompem com o modelo e com

e)
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Assinale o trecho do texto adaptado de Boris Fausto (Memória e História) em que, na transcrição, foram plenamente atendidas as
regras de pontuação.

a)
b)

Em uma fila no banco, na época em que, no Brasil, houve congelamento dos depósitos bancários, uma jovem, de
traços orientais, permanecia calada e, aparentemente, atenta aos movimentos de todos, como se a qualquer
momento, alguém pudesse passar à sua frente.
Pensei, ainda, em lembrá-la de que, por outro lado, a experiência dos japoneses no Brasil estava longe de
representar um desastre. No entanto, bastou olhar para a neta do sol nascente e, logo, perceber que ela se
transportara para outras esferas, alheia à fila e a tudo o mais que a rodeava.

c)

Não era nada disso. A jovem decifrou o enigma, em tom suspiroso, explicando que, no começo dos anos de 1930,
grande parte da família decidira emigrar para a Califórnia, mas seu avô meio aventureiro, optara infelizmente, pelo
Brasil.

d)

Tentei esboçar um discurso sociológico, ponderando, que os imigrantes japoneses localizados na costa do Pacífi co,
tinham atravessado momentos adversos, especialmente, no curso da Segunda Guerra Mundial, quando muitos deles
foram transferidos para campos de confi namento no meio-oeste americano.

e)

De repente, sua voz se ergueu enigmática: “A culpa de tudo isso é do meu avô.” Nos segundos seguintes, a melhor

hipótese que me passou pela cabeça, foi a de um avô conservador, aconselhando a neta a poupar, em vez de
gastar, apoiado em uma versão japonesa da fábula da cigarra e da formiga.

357

Q22472

Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal

Assinale a opção que está de acordo com as ideias do texto.
Apesar de todos os problemas relacionados à Justiça brasileira, um dos grandes avanços no país nos últimos anos foi a criação do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Tem sido um alento seus esforços no sentido de racionalizar e modernizar a estrutura
burocrática do Poder Judiciário - quebrando focos de resistência corporativistas - e de forçar a devida celeridade aos processos
que tramitam nos tribunais. A criação de um sistema de estatística, com indicadores que medem uma série de atributos relacionados, por exemplo, aos gastos e à produtividade dos estados e das instâncias judiciais - tem derrubado um dos maiores
obstáculos à reforma das práticas do Judiciário: a falta de um diagnóstico preciso. Este é o primeiro e necessário passo para que
as mudanças de rota sejam feitas. Mas pôr o sistema nos eixos, atacar suas discrepâncias, requer ação.
(Editorial, Jornal do Brasil, 24/8/2009)

a)

A criação do Conselho Nacional de Justiça não representou uma mudança signifi cativa nos problemas relacionados à
Justiça brasileira.

b)

O desconhecimento de indicadores referentes aos gastos e à produtividade do sistema é o primeiro passo para as
mudanças de rota.

c)

Os esforços do Conselho Nacional de Justiça ainda não conseguiram quebrar os focos de resistências corporativas no
sistema judiciário.

d)

Um diagnóstico preciso referente a vários indicadores, como os que revelam gastos e produtividade do judiciário,
decorre da criação de um sistema de estatística.

e)

O Poder Judiciário tem procurado racionalizar e modernizar a estrutura das resistências corporativas.
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Assinale a opção em que a reescrita de segmento do texto não mantém as informações srcinais.
A demanda doméstica depende de vários fatores, e da perspectiva do seu aumento depende a produção industrial. É normal,
então, dar atenção especial ao nível do emprego e à evolução da massa salarial real, sem deixar de acompanhar as receitas e
despesas do governo federal. Enquanto a ligeira retomada da economia norte-americana é acompanhada por aumento do
desemprego, no Brasil o quadro é diferente. Os dados de julho, nas seis principais regiões do País, mostram redução do
desemprego de 8,1% para 8%, o que signifi ca a geração de 185 mil postos de trabalho. Essa taxa de desemprego, em julho, é a
menor da série desde 2002. Paralelamente, houve melhora na qualidade do emprego, e 142 mil postos foram criados com
carteira de trabalho assinada.
(O Estado de S. Paulo, Editorial, 21/8/2009)

a)

A demanda doméstica depende de vários fatores, e a produção industrial depende da perspectiva do aumento dessa
demanda.

b)

Essa taxa de desemprego é a menor em julho de 2002. Paralelamente, em 142 mil postos, a carteira de trabalho
assinada melhorou a qualidade do emprego já existente.

c)

O aumento do desemprego acompanha a ligeira retomada da economia norte-americana, enquanto no Brasil o
quadro é diferente.

d)

Nas seis principais regiões do País, os dados de julho mostram a geração de 185 mil postos de trabalho, o que signifi
ca redução do desemprego de 8,1% para 8%.

e)

É normal, então, dar atenção especial tanto ao nível do emprego e à evolução da massa salarial real quanto às
receitas e despesas do governo federal.
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Assinale a opção em que o trecho constitui continuação coesa e coerente para o texto retirado do Editorial do jornal Zero Hora
(RS), de 28/8/2009.
Com a ajuda da tecnologia de comunicação e informação disponível, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está desfazendo
a imagem antiga de um órgão público moroso e desorganizado, que cobra mal, fi scaliza mal e presta mau serviço na hora em
que o segurado a ele recorre para qualquer benefício. Conquistas administrativas e gerenciais recentes - alicerçadas nos sistemas
computadorizados e, certamente, em reciclagens funcionais - permitem, por exemplo, que as aposentadorias sejam deferidas em
alguns minutos, com dia e hora agendados, ou que o próprio INSS alerte os trabalhadores quando sua aposentadoria já pode ser
solicitada. Neste
sentido,
Instituto
liberou
nesta semana
mais esse
um lote
de correspondências avisando mais de 1,3 mil
trabalhadores
urbanos
de oque
adquiriram
condições
de pleitear
benefício.

a)

Trata-se de um avanço que engrandece o sistema de seguro social estabelecido no Brasil, mesmo que tal efi ciência
não se verifi que ainda em todas as áreas, nem abranja toda a estrutura de um organismo que gerencia 11 distintos
benefícios, que vão das aposentadorias às pensões por morte, do salário-família ao auxílio-acidente e ao auxíliodoença, entre outros.

b)

Cada um deles exige uma estruturação administrativa complexa e uma fi scalização adequada, tanto para que os
cidadãos sejam atendidos com qualidade quanto para evitar que aproveitadores fraudem o sistema e prejudiquem
seus beneficiários.

c)

Apesar disso, a efi ciência mostrada nessa área da Previdência Social - e em algumas outras agências de serviço
público - precisa ser considerada como um exemplo a ser seguido.

d)

Contanto que a burocracia pública, que tem sido alvo histórico de ajustadas críticas e às vezes de generalizações
indevidas, merece o destaque positivo sempre que, como no caso das aposentadorias, consegue vencer a inércia e a
inefi ciência e produz resultados que a sociedade não pode deixar de elogiar.

e)

Entretanto,
no caso
específibrasileiras,
co da Previdência,
quedoengloba
aqueleumque
é o maior fator individual do
déficit das contas
públicas
a qualidade
serviçoesegerencia
impõe como
dever.
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Assinale a opção em que o trecho constitui continuação coesa e coerente para o texto abaixo, adaptado de Luiz Carlos Mendonça
de Barros, Valor Econômico, 31/8/2009.
Quem acompanha o dia a dia dos mercados fi nanceiros sabe que o pensamento ultraliberal em relação à regulação dos mercados
financeiros foi dominante desde a década de 1980, mas especialmente a partir do governo Clinton. Bush deu continuidade a essa
visão. Os perigos associados a essa postura ficaram ainda maiores em função do aparecimento de uma série de inovações fi
nanceiras que criaram segmentos do mercado sem nenhum acompanhamento pelos órgãos reguladores.

a)

Essa era uma grande cooperativa de funcionários, de maneira que o pagamento de bônus por performance a cada
período não causava distorções em relação ao valor futuro dos lucros dos acionistas. Esse sistema funcionou de
forma correta por décadas no mercado financeiro.

b)

Nesse tipo de instituição, a maioria dos funcionários que recebe esses bônus participa também no capital da
empresa. Além disso, essas empresas não tinham ações colocadas no mercado junto a investidores.

c)

Além desses espaços sem lei, instrumentos legítimos de busca de efi ciência das instituições financeiras e que
funcionaram adequadamente durante muito tempo foram sendo desvirtuados.

d)

Esse sistema de bônus é uma prática usada para estimular talentos, que nasceu em instituições financeiras
organizadas sob a forma de associação de sócios.

e)

Mas a partir do momento em que se aprofundou a separação entre benefi ciários desses bônus e os detentores de
ações, a racionalidade do sistema foi destruída e uma nova fonte de risco criada. Neste momento, os mecanismos
que criavam estímulos positivos se tornaram instrumentos perigosos e destrutivos.
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Assinale a opção em que o trecho constitui continuação coesa e coerente para o texto abaixo.
O Tesouro Nacional voltou a captar recursos com facilidade no mercado internacional (a mais recente venda de títulos chegou a
US$ 525 milhões), apenas para rolar dívidas no exterior a taxas de juros atrativas. As exportações vêm registrando recuperação,
mesmo que modesta, e os investimentos estrangeiros diretos, seja para a produção seja para aplicação em ações, se
intensificaram diante de avaliações positivas lá fora sobre a economia do país no pós-crise.

a)

Portanto, há uma série de fatores que contribuem para ampliar a oferta de moeda estrangeira no Brasil e, nesse
caso, respondendo a leis de mercado, o real sofreu natural apreciação, especialmente frente ao dólar.

b)

E esse controle de capitais seria péssimo sinal para potenciais investidores, imprescindíveis no médio e longo prazos.
O país não pode se apoiar apenas na muleta do câmbio para abater o "Custo Brasil".

c)

A fim de que, além do que tem sido feito pelo Banco Central (como compras de dólares excedentes para reforçar as
reservas do país), da liberalização progressiva das restrições para transações com moeda estrangeira no país e de
mecanismos convencionais de tributação, não há muito o que se possa implementar para evitar momentos de
apreciação indesejada do real.

d)

Tal valorização atenua essas pressões sobre a infl ação - o que possibilita a manutenção de juros básicos abaixo de
dois dígitos, o que é inédito desde o lançamento do real -, mas desagrada aos que dependem da receita de
exportação e aos que sofrem forte concorrência de importações.

e)

Enquanto essa alternativa do câmbio fi xo ou quase fi xo, pelo qual todo o risco acaba ficando nas mãos do Banco
Central, se mostrou inadequada para uma economia como a brasileira, com crescente grau de abertura.
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Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do Editorial de O Globo, de 24/8/2009, mas estão desordenados. Ordene-os
nos parênteses e indique a opção que corresponde à sequência correta.
( ) Até mesmo em países com regras rígidas (França e Alemanha, por exemplo), sindicatos perceberam a gravidade desse
momento e aceitaram negociar reduções temporárias de jornada de trabalho com respectiva diminuição de salários e benefícios,
em contrapartida à manutenção de empregos.
( ) A recente crise econômica mundial - que por pouco não empurrou o planeta para uma depressão tão terrível como a de 19291934 - mostrou, na prática, a importância de se ter fl exibilidade nos contratos de trabalho.
( ) Diante de tal experiência, a insistência em se discutir uma redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais (sem
alteração de salários) parece esdrúxula. Mudar uma das bases das regras contratuais em meio a uma conjuntura ainda nebulosa
representa enorme risco para os trabalhadores.
( ) Dessa forma, o impacto da crise sobre o mercado de trabalho, especialmente no Brasil, não chegou a ter a dimensão trágica
que a crise certamente causaria em outra situação, de mais rigidez nas regras contratuais. E isso sem dúvida contribuiu para
abreviar o período recessivo.
( ) No Brasil ocorreu algo semelhante àqueles países. A indústria demitiu, mas, em alguns setores (mineração, siderurgia, bens de
consumo duráveis), o quadro teria sido pior não fosse a possibilidade de se recorrer a férias coletivas, licenças parcialmente
remuneradas, banco de horas etc.

a)

1,2,4,3,5

b)

2,1,5,4,3

c)

4,1,3,5,2

d)

3,4,1,2,5

e)

5,3,2,1,4
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Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

a)
b)

O emprego da primeira pessoa do plural em "Estamos" (L,1) "nos"(L.3) e "termos"(L.9) é um recurso retórico que
tem como efeito buscar o envolvimento do leitor no texto.
A substituição de "em que"(L.10) por no qual mantém a correção gramatical e as informações srcinais do período.

c)

O termo "falha"(L.7) funciona como um adjetivo que caracteriza o substantivo "regulação".

d)

A expressão "sua construção"(L.4 e 5) refere-se ao antecedente "banco Lehman Brothers".

e)

A expressão "seu funcionamento"(L.13) refere-se ao antecedente "mercados fi nanceiros"(L.11).
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Em relação ao texto, assinale a opção correta.

a)

Em "possa se manter"(L.2) o pronome "se" indica sujeito indeterminado.

b)

O termo "causada"(L.4) está no singular e no feminino porque concorda com "esperança"(L.1).

c)

O termo "enquanto"(L.13) confere ao período uma relação de consequência.

d)

Em "se tornaram"(L.10) o pronome "se" indica voz passiva.

e)

O segmento "que provocam o efeito estufa pela indústria"(L.6 e 7) constitui oração subordinada adjetiva restritiva.
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Em relação ao texto, assinale a opção correta.

a)

Subentende-se no trecho "na de produtos manufaturados"(L.3 e 4) a elipse da palavra "queda" após "na".

b)

O termo "pois"(L.5) estabelece no período uma relação de consequência.

c)

O termo "quando"(L.16) estabelece no período uma relação de condição.

d)

Estaria gramaticalmente correta a redação para a linha 13: Não se podem esperar .

e)

Mantém-se a correção gramatical do período e suas informações srcinais ao se substituir a expressão "ante o"(L.5)
por qualquer uma das seguintes: em relação ao, diante do, frente ao.
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Assinale a opção correta em relação ao texto.

a)

A eliminação de "do" em "do que televisores"(L.15 e 16) mantém a correção gramatical do período.

b)

Em "Chegou-se"(L.10), o "-se" indica voz passiva.

c)

O termo "Mas"(L.11) insere no texto uma relação de comparação.

d)

O emprego de sinal indicativo de crase em "à internet" (L.1) justifi ca-se pela regência de "brasileiros".

e)

A presença de preposição em "previsões de que" (L.17) decorre da regência de "justifi ca".
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Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo.

a)

b)

c)

d)

e)
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Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de O Globo. Assinale a opção que apresenta erro de concordância.

a)

Para sustentar um crescimento duradouro nos moldes do registrado no ano passado, a economia brasileira precisa
se preparar, multiplicando seus investimentos, que, aliás, parecem deslanchar. Mas leva algum tempo até que
atinjam a fase de maturação.

b)

Nesse período, seria preferível que a economia crescesse em ritmo moderado, na faixa de 4% a 5% ao ano, para
evitar pressões indesejáveis sobre os preços ou uma demanda explosiva por importações, o que poderia
comprometer em futuro próximo as contas externas do país.

c)

O Brasil felizmente tem uma economia de mercado, na qual controles artifi ciais não funcionam ou causam enormes
distorções. As iniciativas de política econômica para se buscar um equilíbrio conjuntural deve, então, se basear nos
conhecidos mecanismos de mercado.

d)

No caso do Banco Central, o instrumento que tem mais impacto sobre as expectativas de curto prazo, sem dúvida, é
a taxa básica de juros, que estabelece um piso para a remuneração dos títulos públicos e, em consequência, para as
demais aplicações financeiras e operações de crédito não-subsidiado.

e)

Se a taxa de juros precisa agir sozinha na busca desse equilíbrio conjuntural, o aperto monetário pode levar os
agentes econômicos a reverem seus planos de investimento, e com isso o ajuste se torna mais moroso, sacrificando
emprego e renda.
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Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de Valor Econômico. Assinale a opção que apresenta erro de sintaxe.

a)

Pela primeira vez desde a década de 1970, uma onda de fome se espalha por vários pontos do globo
simultaneamente. Os protestos não ocorrem apenas na miserável África, mas atingem o Vietnã e as Filipinas, na
Ásia, as ex-províncias soviéticas, como o Cazaquistão, e os países latino-americanos, como o México.

b)

Ao contrário das crises de anos anteriores, não há nenhuma grande quebra de safra provocada por desastres
climáticos de grandes proporções - a única exceção atual é o trigo. Desta vez, os próprios preços se abatem sobre
os miseráveis e remediados dos países em desenvolvimento com a força de calamidades naturais.

c)

A reação dos governos diante da pressão de massas esfomeadas na rua, ou diante da possibilidade de tê-las em
futuro próximo, foi a suspensão das exportações, a redução das tarifas de importação, o subsídio direto ao consumo
ou o controle de preços.

d)

As previsões de inflação média dos países emergentes subiram para algo em torno de 7% este ano. Quando
examinada a inflação específica dos alimentos, os índices pulam para os dois dígitos. O trigo aumentou 77% no ano
passado e o caso do arroz é dramático para os pobres da Ásia: ele mais que dobrou de preço no ano.

e)

A instabilidade econômica criada com a crise das hipotecas nos EUA soma-se agora princípios de instabilidade
política em boa parte do planeta, fruto de uma situação que tem tudo para se tornar explosiva. A alta dos preços
dos alimentos é forte e disseminada à ponto de elevar os índices de inflação em todo o mundo.
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Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do Editorial do jornal Folha de S. Paulo, de 20/8/2009. Assinale a opção em
que o segmento está gramaticalmente correto.

a)

b)

No entanto, dez meses depois da quebra do banco americano Lehman Brothers, que desencadeou a derrocada
vertiginosa, as novas regras praticamente continuam em fase de discussões, sejam no plano internacional, sejam no
ambiente doméstico dos países que concentraram as operações responsáveis pelo abalo sistêmico.
Se já parece ser possível comemorar a recuperação embrionária, o mesmo não se pode afi rmar da prometida
reforma nas fi nanças globais. Até pouco tempo, a modifi cação radical das regras sobre a atuação dos bancos nos
sistemas fi nanceiros eram alardeadas como condição fundamental para a retomada do crescimento em bases
sólidas.

c)

A economia mundial registra, nas últimas semanas, sinais de recuperação, ainda que lenta. Países cujo crescimento
foi duramente afetado desde o ano passado - como França, Japão, Alemanha e mesmo Estados Unidos - já exibem
indicadores que evidenciam saída da recessão ou, pelo menos, menor retração da atividade econômica.

d)

Enquanto isso, surgem indícios de que instituições fi nanceiras retomam estratégias de investimento arriscadas - tais
como especulação com taxas de câmbio e empréstimos à clientes de altíssimo risco -, prometendo elevada
rentabilidade. É como se a memória do trauma recente já estivesse apagada: foi justamente esse tipo de atuação
que srcinou o colapso mundial e intensificou seus efeitos.

e)

O movimento se segue às bilionárias operações de salvamento e injeção de capital feitas pelos governos de vários
países para impedir a quebradeira generalizada de bancos. A ausência de regulamentação ampla e efi caz para a
atuação das instituições financeiras são ainda mais preocupantes num contexto de recuperação econômica.
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Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do Editorial do jornal O Globo, de 26/8/2009. Assinale a opção em que o
segmento está gramaticalmente correto.

a)

Quando se trata de enfrentar a ameaça das mudanças climáticas à Humanidade, junta-se notícias apavorantes,
desempenho pífio da maioria dos países e pequenos avanços, configurando um quadro de urgência e de angústia.

b)

No Ártico, a temperatura da água está quase 5 graus em cima do normal.Todas as expectativas convergem para a
Conferência sobre Mudança Climática da ONU, em dezembro, em Copenhague, na Dinamarca.

c)

Uma coisa é ter noção de que a temperatura dos oceanos está subindo. Outra é fi car sabendo, pelo Centro Nacional
de Dados Climáticos, dos EUA, que a temperatura média dos oceanos em julho - 17 graus - bateram recorde em 130
anos de monitoramento.

d)
e)

372

Uma coisa é o mundo ser informado de que as geleiras estão se derretendo num ritmo assustador. Outra coisa é
tomar conhecimento da primeira estação de esqui do mundo a sucumbir ao aquecimento global: o Glaciar
Chacaltaya, na Bolívia, importante contribuinte da bacia que abastece de água La Paz.
Até lá, é preciso que cada um faça mais que sua parte. No Brasil, o setor privado lhe mobiliza e empresários se
comprometeram, no encontro "Brasil e as mudanças climáticas", a publicar anualmente o inventário de suas
empresas das emissões de gases que provocam efeito estufa e as ações adotadas para reduzi-las.
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Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do Editorial do jornal Valor Econômico de 1/9/2009. Assinale a opção em que
o segmento apresenta erro gramatical .

a)

Diante de números ruins para o futuro do ambiente, não deixa de ser algo animador e cheio de possibilidades
futuras a união de 22 grandes empresas para lançar uma carta ambiental.

b)

Uma das metas é buscar a redução contínua do balanço líquido de CO2 e uma maneira de tornar-lhe mensurável é a
publicação de inventários anuais das emissões.

c)

As empresas se comprometem a monitorar a emissão dos gases do efeito estufa de várias formas. Uma delas, por
meio de investimentos que promovam a diminuição da emissão nos processos, produtos e serviços.

d)

As companhias também aproveitarão o seu grande papel despoluidor na cadeia produtiva para convencer seus

e)

fornecedores a fazerem o mesmo.
A iniciativa é inédita e as medidas propostas não passam perto de devaneios ou soluções idealistas - têm como pano
de fundo o mais sólido realismo empresarial.
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Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do Editorial de O Estado de S. Paulo , de 30/8/2009. Assinale a opção em
que o segmento apresenta erro gramatical.

a)

A Pesquisa Anual de Serviços, do IBGE, é um retrato confi ável do emprego, do salário e da renda no setor que mais
contribui para o PIB (65,8%). Na pesquisa que saiu agora, de 2007, o IBGE se valeu de dados de 1 milhão de
empresas, que empregavam 8,7 milhões de pessoas e obtiveram receita operacional de R$ 580,6 bilhões.

b)

O rendimento
médio
trabalhadores
docorrigido
setor declinou
de 3,2dasalários
mínimos
2,5real
salários
mínimoscresceu
no
período.
Sabe-se
quedos
o salário
mínimo foi
bem acima
inflação,
mas o para
salário
nos serviços
apenas 6,3% entre 2003 e 2007, ou seja, abaixo do PIB.

c)

A participação da folha de salários no valor adicionado caiu de 51,8%, em 2003, para 47,4%, em 2007. É um indício
de que mais recursos foram destinados para pagamento de tributos ou para aumentar os lucros das companhias.

d)

Nela, o IBGE comparou os dados de 2003 com os de 2007, período em que a massa salarial paga pelas empresas
pesquisadas evoluíram de R$ 61 bilhões para R$ 106,8 bilhões.

e)

Quando se somam salários, retiradas e outras remunerações, alguns setores apresentaram recuperação expressiva
entre 2006 e 2007 - caso dos serviços fi nanceiros de corretoras e distribuidoras de valores (+28,6%), atividades
imobiliárias e aluguel de bens (+18,6%), serviços de informação (+10,3%) e serviços prestados às famílias
(+9,8%).
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Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de Valor Econômico. Assinale a opção que apresenta erro gramatical.

a)

Há fatos e erros envolvidos na história da rejeição aos biocombustíveis, como é costume acontecer sempre que
interesses econômicos poderosos estão em jogo. Um dos erros mais comuns é o de misturar no mesmo argumento
o etanol à base de milho, que foi a opção dos EUA, e o etanol à base de cana-de-açúcar, utilizado pelo Brasil.

b)

A equação de benefícios é abertamente favorável à cana, já que, no etanol de milho, gasta-se quase tanta energia
suja para produzi-lo que as vantagens praticamente desaparecem.

c)

Ainda assim, a elevação nos preços dos alimentos tem como fator principal a melhoria do nível de renda e de
consumo de centenas de milhões de pessoas na Índia e na China, que antes estavam afastadas do mercado.

d)

O etanol de milho é um programa caro, que prospera mediante subsídios do governo e distorce preços. Ele, de fato,
concorreu para substituir outras culturas na busca por áreas de produção e deslanchou uma infl ação nos preços dos
alimentos.

e)

O único argumento a favor do etanol de milho não é econômico, e, sim, político. O governo Bush incentivou- os por
não querer mais depender do petróleo do explosivo Oriente Médio, e nem terem o fornecimento de combustíveis
alternativos nas mãos de países que não sejam inteiramente confi áveis para os EUA.
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Os trechos abaixo foram adaptados do Editorial do Correio Braziliense de 18/8/2009. Assinale a opção em que o segmento
apresenta erro de emprego dos sinais de pontuação.

a)

Um dos agravantes é a falta de experiências bem-sucedidas e replicáveis Brasil afora, além da ausência de um
marco regulatório que estabeleça não apenas responsabilidades, como também padrões mínimos a serem
observados na destinação do lixo pelas autoridades regionais e municipais.

b)

O que fazer com essa perigosa montanha de sujeira é um desafi o que, assim como ocorre nos países mais
desenvolvidos, a sociedade brasileira precisa enfrentar e resolver o quanto antes.

c)

Os brasileiros produzem 43 milhões de toneladas de lixo por ano. Isso quer dizer, que todos os dias são retiradas
150 mil toneladas de restos, embalagens e dejetos das casas, ruas e avenidas em todo o país.

d)

Depois de quase 20 anos de debates e embates entre interesses divergentes, o país caminha para superar essa
deficiência e, em breve, poderá contar com uma legislação federal que estabeleça diretriz a ser seguida em todo o
território nacional.

e)

Já é hora de cada um dos que se dizem adeptos da preservação ambiental deixar de atirar lixo pela janela do carro
ou de despejar suas sobras no lote vago do vizinho. Afinal, mais do que um modismo, o compromisso com a
ecologia precisa ir além do discurso; requer atitude de cada um e o envolvimento de todos.
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Assinale a opção correta em relação ao emprego dos sinais de pontuação no texto abaixo
A Conferência de Copenhague será a 15a dos países que integram a Convenção do Clima, de 1992. É o prazo fi nal para que se
adote um tratado substituto ao Protocolo de Kyoto (1997), (1) que fracassou no objetivo de reduzir a poluição aceleradora do
aquecimento global. Teme-se que Copenhague fi que aquém do que seria necessário para sanar as defi ciências de Kyoto.
.Em causa estão emissões dos gases do efeito estufa, como o CO2. Eles são produzidos por vários setores: (2) energia, (3)
indústria, (3) transportes, (3) agricultura e desmatamento, entre os principais. Os compostos engrossam um cobertor invisível na
atmosfera, (4) aquecendo-a globalmente.
A temperatura média já se elevou 0,7ºC em dois séculos. Para evitar que ultrapasse a barreira dos 2ºC, (5) considerada perigosa
para a estabilidade do clima planetário, (5) pesquisadores estimam que seria preciso cortar até 40% das emissões antes do ano
2020. (Folha de S. Paulo, Editorial, 31/8/2009)

a)

(1) O emprego de vírgula se justifi ca porque isola oração subordinada adjetiva restritiva.

b)

(2) O emprego de sinal de dois-pontos justifica-se porque antecede citação de discurso alheio ao do autor do texto.

c)

(5) O emprego de vírgulas se justifica para isolar oração subordinada reduzida de gerúndio.

d)

(4) O uso de vírgula se justifica para isolar expressão apositiva.

e)

(3) As vírgulas se justifi cam porque isolam elementos de mesma função sintática componentes de uma
enumeração.
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Infere-se da argumentação do texto que viver "uma crise de paradigmas" (l.6) caracteriza-se

a)

pela falta de clareza suficiente para identificar as referências básicas dominantes em nossos projetos.

b)

pela supervalorização de um paradigma hegemônico para a interpretação de nossas necessidades.

c)

pela dificuldade para aceitar novas alternativas aos modos de pensamento anteriores.

d)

por não se saber dissociar as perspectivas teóricas das perspectivas empíricas de realização de projetos.

e)

por construir argumentos para evitar a ruptura entre a tradição e a inovação na construção do conhecimento.
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Assinale a opção correta a respeito do uso das estruturas linguísticas na organização das ideias do texto.

a)

A retirada da preposição "em", antes do pronome "que" (l.1), preservaria o respeito às regras gramaticais, com a
vantagem de tornar o texto mais objetivo e simplificar as relações semânticas.

b)

Embora as regras gramaticais permitam substituir os dois travessões, nas linhas 3 e 5, por vírgulas, tal substituição

deveria ocorrer apenas na primeira delas, pois uma vírgula depois de "estéticos" (l. 5) provocaria erro gramatical.

c)

A retirada da expressão "e até mesmo" (l. 6) preservaria a correção gramatical do texto; mas, do ponto de vista
textual, sua retirada prejudicaria a argumentação porque a complexidade da crise de paradigmas seria enfraquecida.

d)

Apesar de o substantivo "possibilidades" (l. 13) admitir a preposição de na regência de seus complementos, a
organização do texto impede a substituição de "ao pensamento" (l.13) por do pensamento, pois os argumentos se
tornariam incoerentes.

e)

Na organização da argumentação, a retirada do pronome "eles" (l.14) provocaria dificuldade de interpretação do
texto porque seu referente está muito distante: "nossos projetos científicos" (l. 3 e 4).
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De acordo com a argumentação do texto, para o Brasil a equação é "muito mais complexa do que a média mundial" (l. 3 e 4)
porque

a)

as queimadas na Amazônia brasileira são responsáveis por sessenta por cento dos gases que aumentam o ritmo do
aquecimento global.

b)

é nas mãos de brasileiros que está se deteriorando o extraordinário legado biológico que a floresta amazônica
poderia deixar para o mundo.

c)

a preciosidade de espécies que se abriga no ecossistema amazônico, uma vez perdido, não pode ser reposto no
atual estado das pesquisas biológicas no Brasil.

d)

o país sofre pressões de organismos externos de preservação ambiental, que o acusam de transformar em lenha o
grande manancial da maior floresta tropical do mundo.

e)

o país é responsável pela maior parte da maior floresta tropical, preciosidade biológica em processo de degradação,
ao mesmo tempo em que deve aumentar sua capacidade de geração de energia.
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Assinale a opção correta a respeito das relações de coesão que as estruturas linguísticas estabelecem no texto.

a)

o pronome "isso"(l. 3) resume a ideia que o texto passa a desenvolver a partir da linha 4: as consequências de o
Brasil abrigar grande parte da maior floresta tropical do mundo.

b)

a expressão figurada "pata do gado" (l. 10 e 11) refere-se às "espécies animais" (l. 6) que compõem o "tesouro
genético" (l. 7) da Amazônia.

c)

a flexão de feminino em "perversa" (l.14) estabelece ligações de coesão gramatical com o substantivo "floresta
amazônica" (l.12).

d)

o termo "O Brasil que necessita desenvolver-se" (l.18) especifica o referente antes designado como "Sul" (l.18).

e)

a expressão "Nesse contexto" (l. 23) resume a ideia anteriormente generalizada de "incineração da floresta
amazônica" (l.12).
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A partir da argumentação do texto, analise as seguintes inferências para, a seguir, assinalar a opção correta.
I.deMarcas
de identidade
são explicadas
atos heróicos,de
muitas
um indivíduo
ao ver coletiva
nessa situação
simbólicapor
a oportunidade
liberarvezes
seusviolentos,
instintos. que superexcitam a vontade e a emoção
II. Mais do que sobre a ação guiada pelo raciocínio, o comportamento da multidão apóia-se na credulidade sem reflexão e na
suscetibilidade à sugestão manipuladora de palavras, ou imagens, que induzem a fenômenos de imitação.
III. Comportamentos em assembleias de diversos tipos ou de manifestações de rua constituem exemplos de comportamentos
coletivos nos quais se criam condições para que a autonomia da vontade individual venha a submergir diante da vontade de um
líder sugestionador.

a)

Apenas I está correta.

b)

Apenas II está correta.

c)

Apenas III está correta.

d)

Apenas I e II estão corretas.

e)

Apenas II e III estão corretas.
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Assinale a opção em que a alteração proposta para estruturas linguísticas do texto provoca erro gramatical e/ou incoerência
textual.

a)

Transformação do aposto "único material simbólico" (l. 7 e 8) em oração desenvolvida, escrevendo-se que são o
único material simbólico.

b)

Omissão da marca de temporalidade, retirando-se a ser de "a ser processado" (l. 8).

c)

Inserção de artigo definido, em "diz respeito a fenômenos" (l. 10 e 11), escrevendo-se diz respeito aos
fenômenos.

d)

Omissão da indeterminação em "explica-se por algo" (l.13 e 14), escrevendo-se O comportamento da multidão
explica algo.

e)

Substituição do pronome "em que a autonomia" (l.15) por pronome com artigo, escrevendo-se no qual a
autonomia.
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O primeiro fragmento de cada opção abaixo foi adaptado do texto Famintos e milionários, editorial de Carlos José Marques,
na revista Isto É, de 1º/7/2009. Assinale a opção que apresenta, no segundo fragmento, uma reescrita coerente e
gramaticalmente correta para o trecho srcinal.

a)

Quase 40 milhões de pessoas passam fome no Brasil. No mundo, são mais de um bilhão de famintos. Isso significa
que para cada seis pessoas que habitam o planeta hoje, uma não tem o que comer. No mundo, são mais de um
bilhão de famintos; no Brasil, um contingente de quase 40 milhões de pessoas passam fome. Isso significa que um
sexto das pessoas, que habita o planeta hoje, não têm o que comer.

b)

A proporção brasileira é ainda pior. Os números absurdos, inaceitáveis no escopo de uma população que vive o
século XXI, com avanços de toda ordem, foram divulgados recentemente pela Organização das Nações Unidas para
a Agricultura e Alimentação (FAO). A proporção brasileira é ainda pior: foram divulgados recentemente, pela
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), números absurdos e inaceitáveis para uma
população que vive o século XXI com avanços de toda ordem.

c)

E justamente o Brasil, celeiro do mundo, líder da produção de alimentos em vários itens, maior exportador global de
carne, maior produtor de soja, trigo e similares, traz índices típicos de terceiro mundo logo neste quesito. E
justamente o Brasil, trazendo índices típicos de terceiro mundo logo neste quesito: o celeiro do mundo, líder da
produção de alimentos em vários itens, maior exportador global de carne, maior produtor de soja, trigo e similares.

d)

O Brasil também contribui com 131 mil milionários e está entre os dez primeiros na classificação de países com mais
milionários. Até quando será possível viver indiferente ao estado de desnutrição de tantas pessoas? É plausível
admitir um país das dimensões e riquezas do Brasil no bloco daqueles com maior disparidade? Na classificação de
países com mais milionários o Brasil ocupa uma das dez primeiras posições: existe 131 mil. Pergunta-se até quando
será possível viver indiferentemente ao estado de desnutrição de tantas pessoas e se é plausível admitir um país das
dimensões e com as riquezas do Brasil no bloco daqueles com maior disparidade?

e)

Se cada um parar para pensar sobre o que fazer, desencadeando uma corrente de solidariedade intercontinental,
com ações concretas, haverá mais esperanças para o fim do flagelo da fome. É tudo uma questão de prioridades e o
mundo tem de despertar para a constatação de que essa é a maior delas. Se cada um parar para pensarmos sobre o
que
fazer, epara
desencadear
corrente
de Como
solidariedade
intercontinental,
que tenhamo mundo
ações concretas,
terão mais
esperanças
o fim do uma
flagelo
da fome.
é tudo uma
questão de prioridade,
terá de despertar
e
constatar de que essa é a maior delas.
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Em relação ao uso das estruturas linguísticas no texto, assinale a opção correta.

a)

Os pronomes "-lhes" e "-las" (l. 2 e 3) se referem a antecedentes diferentes: "governos" e "crises" (l. 2 e 1),
respectivamente.

b)

Estaria gramaticalmente correto e de acordo com as ideias srcinais do texto se a expressão "a fim de" (l. 9)
estivesse grafada da seguinte forma: afim de.

c)

O termo "é necessário" (l.10) está no masculino porque concorda com "juros" (l. 9).

d)

Em "se comparada" (l. 16), o pronome "se" confere ao período a noção de condição.

e)

Estaria gramaticalmente correto se em "a pagar" (l. 19) fosse colocado sinal indicativo de crase.
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Em relação ao uso das estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.

a)

A expressão "A estimativa" (l. 6) retoma o antecedente "uma ampla análise trimestral da economia nacional" ( l. 4 e
5).

b)

A expressão "bola de cristal" (l. 10) está sendo empregada no sentido denotativo de transparência.

c)

O emprego do subjuntivo em "piorarem" e "forem" (l .17) justifica-se porque se trata de orações que apresentam
ideia de suposição.

d)
e)
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O termo "porque" (l. 20) confere ao período em que ocorre a ideia de conclusão, justificando as razões para a
superação da pior fase da crise.
Em "se pode" (l. 23), o pronome "se" indica voz passiva.
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Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas do seguinte texto.

a)

Por atender a regras obrigatórias da gramática do padrão culto da língua, a retirada da vírgula depois de "latim" (l.
1) provocaria erro gramatical e, consequentemente, incoerência textual.

b)

As relações de significação que o aposto "a livre e plural circulação das ideias" (l. 3) estabelece na organização
sintática do período em que ocorre indicam que "vida pública" (l. 2 e 3) deve ser entendida como essa circulação
livre e plural das ideias.

c)

A repetição da preposição a, em "aos interesses" (l. 6), "ao informar" (l. 7) e "aos das pessoas" (l. 7) indica que se
trata de três complementos para o verbo ATENDER, pois no padrão culto da língua portuguesa é obrigatório o uso
dessa preposição.

d)

Por meio da expressão "Tal como" (l. 8), o texto compara as duas faces de Janus à possibilidade de a publicidade ter
tanto consequências negativas quanto positivas na vida das pessoas.

e)

As relações de coesão do segundo parágrafo do texto, focalizando "Publicistas" (l.14), permitem iniciar o último
período sintático do texto com um conectivo, escrevendo Ao passo que grandes persuasores...
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Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de Marco Antonio Rocha, O Estado de S. Paulo, 22/06/2009. Assinale a opção
em que o fragmento apresenta erro gramatical.

a)

No começo do século passado, a economia mundial se dividia entre países ricos e países atrasados. Os ricos eram os
mesmos que hoje formam o G-7 (EUA, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão), mais alguns da Europa
ocidental, como Áustria, Holanda, Bélgica, Espanha e Portugal.

b)

A Rússia dos czares estava se acabando naquela época e ninguém sabia o que viriam a ser. Hoje, aderiu ao G-7 - é
o "oitavo dos sete", diz a piada. O Japão apenas colhia os primeiros resultados da Restauração Meiji - essa, sim,
uma revolução que arrancou o país da sua Idade Média e abriu caminho para o que ele é hoje.

c)

O resto era, então, o resto. Países "atrasados", ou países pobres, que não tinham lugar no pôquer internacional. O
Brasil entre eles, com sua iniciante e desorganizada República.

d)

Mais adiante, já depois da 2ª Guerra Mundial, os atrasados começaram a ser chamados de países "de
desenvolvimento médio"; os pobres, de "subdesenvolvidos"; e os ricos, de "plenamente desenvolvidos".

e)

Palavrório diplomático para distinguir os que ditam as cartas daqueles que não ditam nada. Mais recentemente
ainda, um grupo dos "de desenvolvimento médio" passou a ser chamado de "emergentes".
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Os fragmentos abaixo constituem um texto adaptado de Luiz Carlos Bresser Pereira, Folha de S. Paulo, 22/06/2009.
Assinale a opção em que o trecho está gramaticalmente correto.

a)

Ainda estamos em plena crise financeira global. A previsão de crescimento para os países ricos é negativa; para os
países em desenvolvimento, excluídos a China e a Índia, deverão estar próximas de zero. O Brasil, ainda que menos
atingido, não é exceção: ficará também sem crescimento do PIB em 2009.

b)

Em toda parte, o desemprego continua a aumentar. Para os países ricos, a previsão é que em meados de 2010 suas
economias começarão a reagirem, mas só saberemos se isso é verdade no último quartil do ano. É consenso que
esta é a crise econômica mais grave que o mundo enfrenta desde a Grande Depressão de 1930.

c)

Existe também razoável consenso em relação às suas principais causas. Não se limitam apenas ao fato de que os
sistemas financeiros são inerentemente instáveis, de que os mercados financeiros são opacos, facilitando a

d)

especulação e o surgimento de euforias ou de bolhas seguidas por pânico e recessão.
Depois de 1929, os países compreenderam que precisavam criarem instituições para prevenir crises: bancos centrais
que assegurasse liquidez e forte regulação das instituições financeiras. Por outro lado, surgiu uma nova teoria
econômica - a macroeconomia keynesiana - para orientar a política econômica.

e)
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Entretanto, quando o neoliberalismo se tornou dominante, nos anos 1980, a nova teoria foi arrogantemente
rejeitada, e os mercados financeiros foram irresponsavelmente desregulados. A causa da crise, portanto foi a
desregulação neoliberal.
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O trecho abaixo foi transcrito com adaptações.
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.
O surto de pânico que acometeu (1) as instituições financeiras passou, mas desse trauma restou um padrão bem mais (2)
criterioso, da parte dos bancos, na concessão de empréstimos. Grandes empresas, capazes de oferecer mais garantias de
pagamento, sofrem menos. Para as companhias menores, mais afetadas, o governo, há duas semanas, criou, por medida
provisória, fundos que (3) na prática farão as vezes de avalistas de empréstimos tomados por essa categoria de firmas. A ideia
do Planalto, agora, é repetir o modelo na agricultura, e instituir ali um fundo de aval. Normalizar a oferta de crédito nesse setor
certamente trará (4) benefícios na próxima safra - embora questões bem mais decisivas para a agricultura, como o
estabelecimento de um seguro com regras claras e escala nacional, continua pendente. (5)
(Adaptado de Folha de S. Paulo, Editorial, 23/06/2009)

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
Uma nova rodada de programas federais de incentivo __1__ setores ainda afetados pela crise está na praça. Entre medidas
lançadas e prometidas para logo, o objetivo é amparar as empresas menores, a agropecuária e o segmento que produz
máquinas e equipamentos, os chamados bens de capital. Como a capacidade do governo federal de abrir mão de receita
tributária - a fim de dar incentivos econômicos pontuais - chegou __2__ limite da responsabilidade fiscal, o recomendável __3__,
a partir de agora, deixe de recorrer __4__ mecanismo. Os minipacotes em tela, __5__ ainda falte informação sobre alguns deles,
parecem respeitar essas limitações. Optam pelo incentivo ao crédito bancário. Apesar da volta paulatina dos empréstimos
__6__pessoas físicas, depois do tombo de setembro do ano passado, as operações com micro e pequenas empresas continuam
restritas e caras.
(Folha de S. Paulo, Editorial, 23/06/2009)

a)

b)

c)

d)

e)
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Assinale a opção que completa corretamente a sequência de lacunas no texto abaixo. A crise financeira e econômica nos induz
____(1)_____ a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) sem mais tardar. Não conseguiremos reduzir a pobreza e
construir sociedades mais equitativas, duradouras e focalizadas na paz se _____(2)_____ os indivíduos, em todas as épocas da
vida, com conhecimentos, competências, valores que _____(3)_____ permitam informar-se e tomar decisões de maneira
responsável. Uma educação de qualidade que facilite a tomada de consciência, a abertura, a solidariedade e a responsabilidade
deve fazer parte de qualquer resposta à atual crise mundial. Mas, acima de tudo, é necessário que os dirigentes e os tomadores
de decisão _____(4)______ as condições indispensáveis a fim de que a educação se oriente para a construção de uma maior
equidade entre as sociedades.
(Eduardo Araia, Educar para salvar a Terra. Revista Planeta, julho de 2009, p.76, com adaptações)

a)

b)

c)

d)

e)
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Assinale a opção que constitui continuação coesa e coerente para o texto a seguir:
O governo federal prorrogou a redução de impostos sobre veículos, material de construção e aparelhos domésticos da linha

branca. Além disso, adotou incentivos fiscais e financeiros para a compra de máquinas e equipamentos. As medidas anunciadas
são parte do esforço para enfrentar a crise, combater o desemprego e facilitar a retomada do crescimento.
(Folha de S. Paulo, Editorial, 30/06/2009)

a)

É cedo para dizer se com essas medidas a economia terá alguma expansão em 2009. Mas o desempenho será
certamente melhor do que seria sem o corte de impostos e o crédito mais barato oferecido pelo BNDES.

b)

Entre janeiro e março, portanto, o investimento produtivo foi 12,6% menor que no trimestre final de 2008 e 14%
inferior ao de um ano antes. Os novos incentivos poderão "dar algum oxigênio" ao setor, segundo o presidente da
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos.

c)

Portanto, falta ver se os empresários terão otimismo suficiente para investir nos próximos meses. Há muita
capacidade ociosa em vários segmentos e a produção poderá atender a uma demanda crescente, na fase inicial,
sem novos investimentos.

d)

Conquanto, levará vantagem quem estiver mais preparado para acompanhar de forma sustentável a recuperação
dos mercados interno e externo.Neste momento, a indústria brasileira depende principalmente da demanda interna,
por causa da recessão internacional.

e)

Mas, ainda assim, é forçada a enfrentar, mesmo no Mercosul e no mercado local, a poderosa concorrência dos
produtores chineses. É prudente, portanto, pensar no investimento também como forma de ganhar produtividade.
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O trechos abaixo constituem um texto adaptado de Yoshiaki Nakano, publicado no jornal Valor Econômico, dia 30/06/2009, e
estão desordenados. Ordene-os nos parênteses e indique a resposta correspondente à ordenação do texto de forma coesa,
coerente e gramaticalmente correta.
( ) Tanto é que alguns analistas já se apressam em afirmar que já estamos chegando ao "fundo do poço" e que no final deste ano
aquelas economias vão iniciar a recuperação cíclica.
( ) Há concordância de que existem sinais de que o ritmo de queda nas economias desenvolvidas está reduzindo.
( ) É natural que as opiniões dos economistas sejam conflitantes, pois existem divergentes visões de mundo e diferentes
percepções sobre a natureza da crise e, consequentemente, da saída da crise.
( ) Outros analistas mais críticos afirmam que não há nenhuma indicação de que o "pior já passou", de que recuperação virá, ou
de que a recuperação se iniciará ainda neste ano.
( ) Assim, alguns analistas acreditam que já em 2010 as economias voltarão a crescer, enquanto outros pintam um quadro mais
difícil em que a recuperação não virá sem mudanças estruturais e reformas.

a)

4-2-1-5-3

b)

2-1-5-3-4

c)

1-3-4-2-5

d)

3-1-2-5-4

e)

5-3-4-1-2
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Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do Editorial de O Globo, publicado dia 28/06/2009, e estão desordenados.
Ordene-os nos parênteses e indique a resposta correspondente à ordenação do texto de forma coesa, coerente e
gramaticalmente correta
( ) Diante desse fato, para que realmente as autoridades consigam influenciar as expectativas dos agentes econômicos quanto ao
comportamento futuro dos preços, as metas precisam ser factíveis e os instrumentos de política monetária (especialmente os
juros básicos) devem estar direcionados para o seu alcance.
( ) Conclui-se que o ajuste pelo qual a economia brasileira teve de passar para assegurar a estabilidade da moeda exigiu uma
política de juros altos, o que, por sua vez, impediu o estabelecimento de metas mais ousadas para a inflação.
( ) Mas tal equilíbrio depende de muitas condições prévias sobre as quais a política monetária nem sempre tem ingerência.
( ) O regime de metas de inflação busca, como um dos seus objetivos, influenciar as expectativas dos agentes econômicos de
modo a facilitar a difícil tarefa das autoridades monetárias de manter diferentes variáveis econômicas em relativo equilíbrio.
( ) Sendo assim, a área de ação do Banco Central acaba se restringindo ao controle do crédito, tendo como um dos principais
instrumentos a fixação dos juros básicos - o que somente é possível devido à correlação entre essas taxas e a remuneração dos
títulos públicos federais, que se reflete sobre os rendimentos dos demais papéis e ativos financeiros.

a)

2-4-3-1-5

b)

3-1-5-4-2

c)

5-3-1-2-4

d)

4-5-2-1-3

e)

1-2-4-3-5
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Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de Luiz Carlos Bresser Pereira, Folha de S. Paulo, 27/07/2009. Assinale a opção
em que o fragmento apresenta emprego correto dos sinais de pontuação.

a)

A emigração dos povos pobres para os países ricos é hoje, fenômeno social global que mostra o caráter inescapável
do nacionalismo. O mundo seria mais belo se fosse uma grande comunidade e não existissem nações, mas isso só
acontecerá quando as desigualdades diminuírem a ponto de se estabelecer um Estado mundial.

b)

Enquanto isso não ocorrer, o nacionalismo estará entre nós e tanto poderá significar a legitimação do poder, dos
povos mais poderosos sobre os demais (imperialismo) quanto a ideologia necessária para que os povos mais fracos
se defendam. Tanto poderá ser um nacionalismo étnico, e agressivo quanto um patriotismo defensivo.

c)

O nacionalismo é a ideologia de formação do Estado- Nação. Alguém é nacionalista se preenche duas condições:
primeiro, se entende que é obrigação do governo de seu país defender os interesses dos seus habitantes e,
segundo, se considera que, ao tomar decisões, esse governo deve pensar por conta própria em vez de se submeter
aos conselhos e pressões dos países mais ricos.

d)

Assim definido, o nacionalismo é econômico e pode ser apenas defensivo. Já o nacionalismo econômico agressivo,
caracteriza os países ricos que exploram os mais fracos, mas seus cidadãos acreditam que os estão ajudando ou
bem orientando.
Quanto ao nacionalismo étnico, é o nacionalismo perverso das pessoas e povos, que discriminam de acordo com o

e)
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critério da raça, da religião ou da srcem nacional. É o nacionalismo que afirma que cada conjunto étnico
homogêneo deve ter seu próprio Estado-Nação; é o nacionalismo que, ao rejeitar a imigração, se confunde com o
nacionalismo econômico.
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Assinale a opção em que o comentário sobre o emprego dos sinais de pontuação do texto abaixo está incorreto

.

a)

Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir os travessões das linhas 5 e 7 por parênteses.

b)

O sinal de dois-pontos à linha 10 indica que a informação subsequente é uma explicação do sentido do termo
"inimaginável".

c)

A expressão "criado também pela reforma" (l.16 e 17) está isolada por vírgulas por se tratar de oração subordinada
adjetiva explicativa reduzida de particípio.

d)

A expressão "com o tempo" (l. 19) está entre vírgulas por se tratar de aposto explicativo.

e)

a expressão "de fato" (l. 28) vem isolada por vírgulas pelo mesmo motivo que a expressão "Por exemplo" (l. 30)
vem seguida de vírgula.
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Recentemente, a imprensa divulgou uma proposta de financiar as universidades por meio da Lei de Incentivos Fiscais. Seriam
permitidas deduções do Imposto de Renda de entidades que investirem em bolsas de estudo, reformas, pesquisas e outras
ações. A proposta seguiria o mesmo princípio da Lei Rouanet, que já garante isenção de tributos para empresários que destinam
seus impostos a atividades culturais e esportivas. Fica difícil decifrar o que está por trás desse projeto. Aos desavisados, a
proposta soará como ideia brilhante que salvaria a pesquisa e o ensino superior do Brasil. Aos conhecedores das motivações
escusas da política cultural vigente, fica a dúvida: a trama pode estar envolta em ingenuidade e boa-fé, mas pode também ser
fruto de estratégias voltadas à privatização total e definitiva do ensino superior, cada vez mais tratado como mercadoria.
(Jorge Antunes, "O financiamento das universidades e a tramóia dos privatistas". Correio Braziliense, 16/3/2009, p. 13, adaptado)

Sobre a proposta de financiar as universidades por meio da Lei de Incentivos Fiscais, depreende-se do texto acima que

b)

há o temor de que as deduções dos tributos sejam des- viadas para outras finalidades que não o financiamento das
universidades.
os que não foram avisados da proposta buscam uma forma de salvar as universidades públicas do Brasil.

c)

os que tomaram conhecimento da proposta duvidam das motivações escusas da política cultural vigente.

d)

não está claro qual é o verdadeiro propósito de tal proposta e não vai ser fácil descobrir que interesses estão por
trás dessa ideia.

e)

a renúncia fiscal vai fortalecer as pesquisas voltadas à privatização do ensino superior.

a)
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Assinale a opção que continua de forma coesa e coerente o trecho a seguir.
A recessão poderá terminar neste ano ainda, se for restaurada alguma estabilidade no sistema financeiro. Nesse caso, 2010 será
um ano de recuperação. A previsão, a mais otimista desde o início do ano, foi apresentada no Senado pelo presidente do Banco
Central dos Estados Unidos (Federal Reserve, Fed), o economista Ben Bernanke. Quando a maior parte dos analistas se mostra
insegura quanto à duração da crise, a indicação de um prazo relativamente curto para o início da retomada é animadora. Mas o
otimismo é sujeito a uma condição importante e nada fácil de se cumprir.
(O Estado de S. Paulo, 26/2/2009)

a)

Há dúvidas se o governo deverá estatizar algumas instituições temporariamente ? ideia rejeitada por Bernanke, que
admite, apenas, a participação minoritária do governo no capital dos bancos ? e o trabalho de reabilitação está
apenas no começo.

b)

Foi esse, aparentemente, o objetivo central do presi- dente em seu primeiro discurso ao Congresso a res- peito do
Estado da União. Ele voltou a descrever os problemas da economia americana, mas apontou tam- bém as
possibilidades de reativação e as inovações políticas contidas no pacote.

c)

Essa restrição apontada por Bernanke não é uma novidade. Foi apontada por vários economistas e governantes,
incluído o primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, empenhado em justificar a ajuda aos bancos em seu país.

d)

Mas é uma lembrança oportuna, quando o governo americano se dispõe a pôr em prática o pacote de estímulo fiscal
de US$ 787 bilhões aprovado neste mês pelo Congresso. Depois de haver trabalhado muito pela aprovação dessa
proposta, o presidente Barack Obama ainda tem de se esforçar para transmitir algum entusiasmo aos políticos,
empresários e consumidores.

e)

A economia só voltará a funcionar razoavelmente quando a arrumação do sistema financeiro der algum resultado.
Isso dependerá não só de uma regulamen- tação mais severa do mercado, mas também, e pre- liminarmente, da
recapitalização dos grandes bancos.
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Em relação ao texto assinale a opção correta.

a)
b)

O emprego do subjuntivo em "discipline"(l.2) justifica- se por se tratar de uma informação categórica, de uma
afirmação indiscutível.
A palavra "falcatruas"(l.6) está sendo empregada com o sentido de ações honestas e confere ao texto um traço de
formalidade.

c)

A forma verbal "têm"(l.17) está no plural porque concorda com "Os atos públicos"(l.16).

d)

O sinal de dois-pontos após "previstos"(l.8) justifica-se por marcar a introdução de um diálogo.

e)

A expressão "o instrumento"(l.6) retoma o antecedente "defesa do interesse público"(l.4).
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Assinale a opção que está incorreta em relação às estru- turas linguísticas do texto a seguir.

a)

Em "pô-las"(l .3), o pronome "-las" retoma o antecedente "todas as suas políticas"(l.1 e 2).

b)

A expressão "desse problema"(l.15) se refere à seguinte informação antecedente: "explosão do crescimento
econômico"(l.11 e 12).

c)

Em "As consequências desse fato"(l.8 e 9), a expressão "desse fato" retoma o antecedente "o presidente está
empenhado em cumprir suas promessas de campanha"(?.7 e 8).

d)

Em "O mais importante deles"(l.6), "deles" se refere ao antecedente "fatores"(l.5).

e)

A expressão "metas tão ambiciosas"(l.18) retoma e co- menta informações apresentadas nos períodos anterio- res.
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Assinale a proposição correta, quanto aos elementos linguísticos e semânticos do texto.

a)

A forma verbal "completaria"(l.1) se refere a uma ação que vai ocorrer no futuro, a menos que acontecimentos no
tempo presente o impeçam.

b)

É o mesmo o sujeito gramatical dos verbos: reproduzem, gerando e partilham (l.6 e 7).

c)

A palavra "conceito"(l.5) se refere à expressão: organismos complexos.

d)

"Inexoravelmente"(l.4) é advérbio derivado de inexorável, adjetivo que significa: inadvertido.

e)

O conetivo adversativo "porém"(l.11) se opõe, no contexto, à ideia de que a contribuição de Darwin para a história e
para a ciência foi pequena.
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Assinale a proposição falsa a respeito do vocabulário do texto.

a)

O termo "bondes"(l.9), no contexto, está sendo empregado no sentido de "veículo de transporte coletivo urbano e
suburbano, que se move sobre trilhos".

b)

O termo "anomia"(l.4), no contexto, significa: ausência de leis, situação em que não se reconhecem regras de
conduta.

c)

O adjetivo "prolíficos"(l.3) quer dizer: que produzem ou geram muito.

d)

A expressão "tomar de assalto"(l.9) tem mais força semântica que "assaltar".

e)

O adjetivo "famigeradas"(l.11) se aplica também a pessoas "famosas, célebres, muito conhecidas", como em:
famigeradas atrizes das telenovelas brasileiras.
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Assinale a afirmação falsa a respeito dos elementos linguísticos do texto.

a)

A expressão "Nem mesmo"(l.10) pode ser substituída por "Até mesmo", sem prejuízo do significado do texto.

b)

Entende-se um predicado oculto em: Os tiroteios são cotidianos nas vias de acesso ao centro urbano e [são
cotidianos] mesmo nesse centro...

c)

"Invadiram-se duas instalações militares"(l.5 e 6) pode ser substituída por: "duas instalações militares foram
invadidas", sem prejuízo da correção gramatical.

d)

O autor evita afirmar com plena certeza que os jornais cariocas são mais prolíficos em notícias de crime do que os
paulistas.

e)

O advérbio "mutuamente"(l.14) significa: reciprocamente.
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Em relação ao texto abaixo, assinale a opção incorreta.

a)

O travessão após "Estados Unidos"(l.3) pode ser substituído por sinal de dois-pontos sem prejuízo para a correção
gramatical do período.

b)

Em "concentrar-se"(l.22), o "-se" indica sujeito indeterminado.

c)

O emprego de vírgula após "Europa"(l.9) justifica-se porque isola adjunto adverbial de lugar no início do período.

d)

Preservam-se a correção gramatical do período e a in- formação srcinal se a expressão "já socorrida"(l.8) for
substituída por que já tinha sido socorrida.

e)

A presença de preposição em "ao desemprego"(l.23) justifica-se pela regência de "combate".
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Assinale o segmento do texto inteiramente correto quanto às normas da língua escrita formal.
(Adaptado de http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp040149.pdf)

a)

O termo "quarteirização" designa um método de resolução de problemas de que a modernidade trouxe e muitas
empresas ainda não se deram conta.

b)

Essa estratégia possibilita aos empresários de se dedicarem apenas ao seu negócio, sua atividade-fim, deixando os
diversos trâmites administrativos nas mãos de uma empresa especializada.

c)

Um exemplo para se entender a quarteirização e como ela funciona está na Rodoviária Tietê, na cidade de São
Paulo, pertencente à prefeitura. Como essa não dispõe do conhecimento necessário para administrar a rodoviária,
contrata uma empresa que subcontratará outras para o serviço de segurança, alimentação, limpeza etc.

d)

A quarteirização é o próximo estágio da terceirização, uma estratégia de otimização dos mercados produtores que
buscam um quarto elemento da cadeia produtiva os parceiros prestadores de serviços nas áreas que não são

primordiais à sua atividade.

e)
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A quarteirização advem da utilização das empresas já terceirizados, dos serviços profissionais e qualificados de uma
quarta empresa, que desenvolverá serviços à empresa prestadora, ajudando-lhe e garantindo melhor desempenho
na prestação de serviços do cliente final.

Q15457

Ano: 2009

Português Sintaxe

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

Assinale a opção gramaticalmente correta quanto à concordância e regência.
(Renata Moraes, "A corrida pelo domínio da língua". Veja, 4/3/2009, p.97/98)

a)

A corrida em busca da fluência em outra língua pode ser medida pela quantidade de brasileiros que viajam para o
exterior com o fim específico de estudá-la.

b)

A exigência nos bons empregos, agora, é que se tenham fluência ao conversar numa língua estrangeira.

c)

Antigamente, nas empresas, eram poucos os funcionários que dominavam um idioma estrangeiro, e com eles
recorriam os colegas quando precisavam traduzir uma palavra ou um texto.

d)

A primeira pergunta que surge a quem se impõe ao desafio de falar outro idioma fluentemente é: será preciso
passar um tempo no exterior?

e)

Não necessariamente. Um bom começo é identificar as estratégias que funciona melhor para cada tipo de pessoa.
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Ano: 2009

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Assistente Técnico
Administrativo

As frases abaixo empregam corretamente os sinais de pontuação, exceto uma. Indique-a.
(Adaptado de O Aquecimento Global, de Fred Pearce (Publifolha, 2002), em trecho que trata dos efeitos que a seca pode
provocar no interior dos continentes, no próximo século)

a)

Desertos irão aumentar; oásis, morrer; e fluxo de rios, diminuir, algumas vezes com resultados catastróficos.

b)

Desertos irão aumentar. Oásis irão morrer e o fluxo de rios vai diminuir - algumas vezes com resultados
catastróficos.

c)

Desertos irão aumentar. Oásis, morrer. Fluxo de rios, diminuir. Algumas vezes, os resultados serão catastróficos.

d)

Desertos irão aumentar, oásis vão morrer e o fluxo de rios vai diminuir, algumas vezes com resultados catastróficos.

e)

Desertos, irão aumentar; oásis, morrer, e fluxo de rios; diminuir - algumas vezes com resultados catastróficos.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que contém compreensão errada do trecho abaixo. Os anos 1980 costumam ser lembrados no Brasil como
"década perdida". Estultícia. Economicamente, o período é antes de ajustes que de perda. Quadro internacional adverso,
desatualização e gigantismo do Estado, avanço do processo de globalização. Claro: as condições internacionais não permitiam a
continuidade da disparada desenvolvimentista dos anos 1970. Mesmo assim, a economia brasileira cresceu 33,5% no período
1980-1989. Nada de espetacular, comparativamente à década anterior. Mas evoluir um terço na magnitude da economia não é
perder. É apenas avançar menos rapidamente. Além disso, chamar de década perdida o período em que o país reconquistou e
consolidou a democracia é sobrepor o econômico a tudo. Até mesmo à liberdade.

(Ronaldo Costa Couto, "De 1964 ao Governo Sarney". Em: Oliveira Bastos (org.). Sarney: o outro lado da História. Rio: Nova
Fronteira, 2001, p.111, adaptado)

a)

Segundo o autor, é um disparate considerar a década de 80 como "perdida".

b)

O autor considera inapropriado e inadequado, diante do contexto político e social da época, avaliar os anos 80 como
tendo sido negativos para o País.

c)

O crescimento da economia, na década de 80, foi menor do que no período 1970-1979.

d)

Fatores internos e externos contribuíram para que a economia da década de 80 avançasse a passos mais lentos.

e)

A despeito das condições internacionais adversas, a economia dos anos 80 cresceu de modo espetacular.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Recentemente, a imprensa divulgou uma proposta de financiar as universidades por meio da Lei de Incentivos Fiscais. Seriam
permitidas deduções do Imposto de Renda de entidades que investirem em bolsas de estudo, reformas, pesquisas e outras
ações. A proposta seguiria o mesmo princípio da Lei Rouanet, que já garante isenção de tributos para empresários que destinam
seus impostos a atividades culturais e esportivas. Fica difícil decifrar o que está por trás desse projeto. Aos desavisados, a
proposta soará como ideia brilhante que salvaria a pesquisa e o ensino superior do Brasil. Aos conhecedores das motivações
escusas da política cultural vigente, fica a dúvida: a trama pode estar envolta em ingenuidade e boa-fé, mas pode também ser
fruto de estratégias voltadas à privatização total e definitiva do ensino superior, cada vez mais tratado como mercadoria.
(Jorge Antunes, "O financiamento das universidades e a tramóia dos privatistas". Correio Braziliense, 16/3/2009, p. 13, adaptado)

Sobre a proposta de financiar as universidades por meio da Lei de Incentivos Fiscais, depreende-se do texto acima que

a)

há o temor de que as deduções dos tributos sejam desviadas para outras finalidades que não o financiamento das
universidades.

b)

os que não foram avisados da proposta buscam uma forma de salvar as universidades públicas do Brasil.

c)

os que tomaram conhecimento da proposta duvidam das motivações escusas da política cultural vigente.

d)

não está claro qual é o verdadeiro propósito de tal proposta e não vai ser fácil descobrir que interesses estão por
trás dessa ideia.

e)

a renúncia fiscal vai fortalecer as pesquisas voltadas à privatização do ensino superior.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

O exame da linguagem corrente hoje no Brasil constata uma curiosa oposição entre os termos sociedade e social. Isso ocorre,
em particular, no seu uso por parte de empresários, políticos e jornalistas - para começarmos por uma caracterização
profissional. Mas também sucede, para passarmos a uma determinação política, que, porém, se sobrepõe à primeira, por parte
dos setores mais à direita. Estes últimos anos, no discurso dos governantes ou no dos economistas, "a sociedade" veio a
designar o conjunto dos que detêm o poder econômico, ao passo que "social" remete, na fala dos mesmos governantes ou dos
publicistas, a uma política que procura minorar a miséria.
(Renato Janine, em: http://www.renatojanine.pro.br/Livros/asociedade.html)
A compreensão correta da oposição apresentada no texto acima cria correlação com o par opositivo:

a)

uma política dos setores direitistas e uma política de oposição ao governo

b)

categorias profissionais e categorias empresariais

c)

o discurso dos governantes e o discurso dos publicistas

d)

a elite econômica e as classes pobres

e)

as classes dominantes e o conjunto dos detentores do poder econômico
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que apresenta continuação coesa e coerente para o texto a seguir.
A Embraer é um dos orgulhos da indústria brasileira. Resultado da conjugação de esforços de desenvolvimento tecnológico de
centros de pesquisas que receberam apoio decisivo da Aeronáutica, a empresa ganhou forte impulso quando passou a ser gerida
como companhia privada. É visível a contribuição desse crescimento da Embraer para a transformação da região que vai de
Taubaté a São José dos Campos, no trecho paulista do Vale do Paraíba. A Embraer disputa nada menos com um grande grupo
canadense (Bombardier) a posição de terceira maior fabricante de aviões comerciais. Seus jatos de 50 a 90 lugares estão em
todas as partes do mundo, e a carteira de aviões executivos segue nessa mesma direção.
(O Globo, Editorial, 3/3/2009)

a)

Se algo pode ser feito para minimizar esses problemas da Embraer é viabilizar, com condições adequadas, um
aumento de encomendas de aviões pelas companhias aéreas nacionais que hoje acham mais vantajoso compor suas
frotas com aeronaves de maior porte importadas.

b)

Contanto que, em face das características da aviação comercial brasileira, cujo movimento se concentra entre as
maiores capitais do país, a Embraer teve de se voltar essencialmente para a exportação, da qual obtém cerca de
90% de suas receitas.

c)

Entretanto,
nãode
é possível
deixar
tratarafinada
a Embraer
uma tecnológico,
empresa queo precisa
permanentemente
grandes somas
capital para
se de
manter
comcomo
o avanço
que só éinvestir
possível
se a companhia
continuar lucrativa.

d)

Como a legislação trabalhista brasileira é anacrônica, presta-se a interpretações confusas, e não por acaso que isso
seja apontado como um dos inibidores da criação de empregos formais no Brasil.

e)

O impacto social dessa iniciativa para toda essa região mencionada é de fato preocupante, embora, como se trata
de mão-de-obra qualificada, a possibilidade de recontratação ou recolocação em outras indústrias é considerável.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que continua de forma coesa e coerente o trecho a seguir.
A recessão poderá terminar neste ano ainda, se for restaurada alguma estabilidade no sistema financeiro. Nesse caso, 2010 será
um ano de recuperação. A previsão, a mais otimista desde o início do ano, foi apresentada no Senado pelo presidente do Banco
Central dos Estados Unidos (Federal Reserve, Fed), o economista Ben Bernanke. Quando a maior parte dos analistas se mostra
insegura quanto à duração da crise, a indicação de um prazo relativamente curto para o início da retomada é animadora. Mas o
otimismo é sujeito a uma condição importante e nada fácil de se cumprir.
(O Estado de S. Paulo, 26/2/2009)

a)

Há dúvidas se o governo deverá estatizar algumas instituições temporariamente ? ideia rejeitada por Bernanke, que
admite, apenas, a participação minoritária do governo no capital dos bancos ? e o trabalho de reabilitação está
apenas no começo.

b)

Foi esse, aparentemente, o objetivo central do presidente em seu primeiro discurso ao Congresso a respeito do
Estado da União. Ele voltou a descrever os problemas da economia americana, mas apontou também as

possibilidades de reativação e as inovações políticas contidas no pacote.

c)

Essa restrição apontada por Bernanke não é uma novidade. Foi apontada por vários economistas e governantes,
incluído o primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, empenhado em justificar a ajuda aos bancos em seu país.

d)

Mas é uma lembrança oportuna, quando o governo americano se dispõe a pôr em prática o pacote de estímulo fiscal
de US$ 787 bilhões aprovado neste mês pelo Congresso. Depois de haver trabalhado muito pela aprovação dessa
proposta, o presidente Barack Obama ainda tem de se esforçar para transmitir algum entusiasmo aos políticos,
empresários e consumidores.

e)

A economia só voltará a funcionar razoavelmente quando a arrumação do sistema financeiro der algum resultado.
Isso dependerá não só de uma regulamentação mais severa do mercado, mas também, e preliminarmente, da
recapitalização dos grandes bancos.
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Q14755

Ano: 2009

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Em relação ao texto assinale a opção correta.

a)

O emprego do subjuntivo em "discipline"(?.2) justificase por se tratar de uma informação categórica, de uma
afirmação indiscutível.

b)

A palavra "falcatruas"(?.6) está sendo empregada com o sentido de ações honestas e confere ao texto um traço
de formalidade.

c)

A forma verbal "têm"(?.17) está no plural porque concorda com "Os atos públicos"(?.16).

d)

O sinal de dois-pontos após "previstos"(?.8) justifica-se por marcar a introdução de um diálogo.

e)

A expressão "o instrumento"(?.6) retoma o antecedente "defesa do interesse público"(?.4).
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que está incorreta em relação às estruturas linguísticas do texto a seguir.

a)

Em "pô-las"(L .3), o pronome "-las" retoma o antecedente "todas as suas políticas"(L.1 e 2).

b)

A expressão "desse problema"(L.15) se refere à seguinte informação antecedente: "explosão do crescimento
econômico"(L.11 e 12).

c)

Em "As consequências desse fato"(L.8 e 9), a expressão "desse fato" retoma o antecedente "o presidente está

d)

empenhado em cumprir suas promessas de campanha"(L.7 e 8).
Em "O mais importante deles"(L.6), "deles" se refere ao antecedente "fatores"(L.5).

e)

A expressão "metas tão ambiciosas"(L.18) retoma e comenta informações apresentadas nos períodos anteriores
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Ano: 2009

Português

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Assinale a proposição correta, quanto aos elementos linguísticos e semânticos do texto

a)

A forma verbal "completaria"(?.1) se refere a uma ação que vai ocorrer no futuro, a menos que acontecimentos no
tempo presente o impeçam.

b)

É o mesmo o sujeito gramatical dos verbos: reproduzem, gerando e partilham (?.6 e 7).

c)

A palavra "conceito"(?.5) se refere à expressão: organismos complexos.

d)

"Inexoravelmente"(?.4) é advérbio derivado de inexorável, adjetivo que significa: inadvertido.

e)

O conetivo adversativo "porém"(?.11) se opõe, no contexto, à ideia de que a contribuição de Darwin para a história
e para a ciência foi pequena.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Assinale a proposição falsa a respeito do vocabulário do texto.

a)

O termo "bondes"(?.9), no contexto, está sendo empregado no sentido de "veículo de transporte coletivo urbano e
suburbano, que se move sobre trilhos".

b)

O termo "anomia"(?.4), no contexto, significa: ausência de leis, situação em que não se reconhecem regras de
conduta.

c)

O adjetivo "prolíficos"(?.3) quer dizer: que produzem ou geram muito.

d)

A expressão "tomar de assalto"(?.9) tem mais força semântica que "assaltar".

e)

O adjetivo "famigeradas"(?.11) se aplica também a pessoas "famosas, célebres, muito conhecidas", como em:
famigeradas atrizes das telenovelas brasileiras.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Assinale a afirmação falsa a respeito dos elementos linguísticos do texto.

a)

A expressão "Nem mesmo"(?.10) pode ser substituída por "Até mesmo", sem prejuízo do significado do texto.

b)

Entende-se um predicado oculto em: Os tiroteios são cotidianos nas vias de acesso ao centro urbano e [são
cotidianos] mesmo nesse centro...

c)

"Invadiram-se duas instalações militares"(?.5 e 6) pode ser substituída por: "duas instalações militares foram
invadidas", sem prejuízo da correção gramatical.

d)

O autor evita afirmar com plena certeza que os jornais cariocas são mais prolíficos em notícias de crime do que os
paulistas.

e)

O advérbio "mutuamente"(?.14) significa: reciprocamente.
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Ano: 2009

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Em relação ao texto abaixo, assinale a opção incorreta.

a)

O travessão após "Estados Unidos"(?.3) pode ser substituído por sinal de dois-pontos sem prejuízo para a correção
gramatical do período.

b)

Em "concentrar-se"(?.22), o "-se" indica sujeito indeterminado.

c)

O emprego de vírgula após "Europa"(?.9) justifica-se porque isola adjunto adverbial de lugar no início do período.

d)

Preservam-se a correção gramatical do período e a informação srcinal se a expressão "já socorrida"(?.8) for
substituída por que já tinha sido socorrida.

e)

A presença de preposição em "ao desemprego"(?.23) justifica-se pela regência de "combate".
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Assinale o trecho adaptado do Jornal do Commercio (PE), 1/3/2009, que apresenta erro gramatical.

a)

Jogou-se fora um patrimônio construído a duras penas por um país de pouco capital. Tudo isso se usando o
argumento da modernidade. Que modernidade? Se trens, metrôs e até bondes urbanos são vistos e bem usados nas
metrópoles civilizadas do mundo? Tardiamente, enfim, decidiram-se dar vez aos trens urbanos, ao metrô, quando o
trânsito em nossas grandes cidades já caminhavam para o engarrafamento final.

b)

A perda de um horizonte de interesses nacionais levou administrações submissas às mais estranhas pressões ao
sucateamento de ferrovias construídas, desde o tempo do Barão de Mauá, ao esfacelamento da tecnologia que
havíamos adquirido na construção e reparos de locomotivas, vagões e das próprias estradas de ferro.

c)

Um dos piores resultados do descaso de sucessivos governos do pós-guerra com a rede de transportes do País é a
deterioração da malha ferroviária brasileira, realidade que vai no sentido inverso do que ocorre nos países
desenvolvidos, principalmente naqueles de dimensões continentais, como os Estados Unidos e o Canadá.

d)

O que está por trás de uma ação impatriótica típica de padrões nacionais é o lobby da indústria automobilística, que
queria um compromisso quase exclusivo do governo com a construção de rodovias para a circulação de suas
"carroças" (como designou Collor). Um equívoco que só prosperou em nosso País.

e)

Nos EUA, pátria da indústria automobilística, nunca se sacrificou o transporte ferroviário. Ferrovias cortam o país da
costa Leste à costa Oeste, do Norte ao Sul. Como acontece na Rússia, onde viaja-se de trem e carregam-se cargas
de Moscou ao Extremo Oriente.
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Português Morfologia - Pronomes

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
A chegada da crise financeira mundial __1__ pequenos municípios exibe mais uma face perversa do abalo global que já fez
tremer os gigantes do crédito internacional. A população mais pobre dessas comunidades começa a pagar preço alto ao __2__
situar no lado mais fraco das contas públicas brasileiras. A desaceleração da atividade econômica já seria suficiente __3__
provocar uma expressiva perda de arrecadação em todos os níveis da administração pública. Mas __4__ um complicador a mais
para os municípios pequenos. Forçado __5__ conceder desonerações tributárias para ajudar a manutenção de empregos, o
governo federal abriu mão de parte do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), um dos principais formadores do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM). Por causa da excessiva proliferação de cidades, muitas vezes, emancipadas apenas para
atender a interesses de grupos políticos locais, é imensa a quantidade de orçamentos dessas comunidades em todo o país que
dependem quase __6__ exclusivamente desse fundo. (Estado de Minas, 3/3/2009)

a)

b)

c)

d)

e)
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Ano: 2009

Português Crase

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Indique a opção que completa, com correção gramatical, os espaços do trecho abaixo.
Uma nova forma de gerenciamento chega ao mercado: a quarteirização. Ela pode ser entendida como a contratação de um
executivo que administra os contratos e atividades de terceiros. Para as organizações que são abertas __1__ realidade e __2__
mudanças, que __3__ muito __4__ delegando para terceiros aquelas atividades intermediárias de sua empresa, a quarteirização
é uma ótima opção. (Adaptado de http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp040149.pdf)

a)

b)

c)

d)

e)
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Ano: 2009

Português Ortografia

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia.
A economia brasileira entrou na crise internacional em melhores condições do que(1) no passado, mas a exportação caiu, a
atividade recuou desde o(2) fim de 2008 e o desemprego tem(3) crescido. As primeiras tentativas de reativar a economia por
meio de facilidades fiscais deram resultado modesto, mas já(4) afetaram a arrecadação tributária. Além disso, o manejo da
política orçamentária foi limitado pelo aumento de gastos com pessoal. É preciso continuar usando os estímulos fiscais, mas com
melhor planejamento e com mais esforço de contensão(5) das despesas improdutivas. (O Estado de S. Paulo, 3/3/2009)

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Ano: 2009

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Assinale o segmento do texto inteiramente correto quanto às normas da língua escrita formal.

a)

O termo "quarteirização" designa um método de resolução de problemas de que a modernidade trouxe e muitas
empresas ainda não se deram conta.

b)

Essa estratégia possibilita aos empresários de se dedicarem apenas ao seu negócio, sua atividade-fim, deixando os
diversos trâmites administrativos nas mãos de uma empresa especializada.

c)

Um exemplo para se entender a quarteirização e como ela funciona está na Rodoviária Tietê, na cidade de São
Paulo, pertencente
à prefeitura.
Como essaoutras
não dispõe
conhecimento
necessário
para administrar
a rodoviária,
contrata
uma empresa
que subcontratará
para odo
serviço
de segurança,
alimentação,
limpeza etc.

d)

A quarteirização é o próximo estágio da terceirização, uma estratégia de otimização dos mercados produtores que
buscam um quarto elemento da cadeia produtiva os parceiros prestadores de serviços nas áreas que não são
primordiais à sua atividade.

e)

A quarteirização advem da utilização das empresas já terceirizados, dos serviços profissionais e qualificados de uma
quarta empresa, que desenvolverá serviços à empresa prestadora, ajudando-lhe e garantindo melhor desempenho
na prestação de serviços do cliente final.
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Português Sintaxe

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção gramaticalmente correta quanto à concordância e regência.

a)

A corrida em busca da fluência em outra língua pode ser medida pela quantidade de brasileiros que viajam para o
exterior com o fim específico de estudá-la.

b)

A exigência nos bons empregos, agora, é que se tenham fluência ao conversar numa língua estrangeira.

c)

Antigamente, nas empresas, eram poucos os funcionários que dominavam um idioma estrangeiro, e com eles
recorriam os colegas quando precisavam traduzir uma palavra ou um texto.

d)

A primeira pergunta que surge a quem se impõe ao desafio de falar outro idioma fluentemente é: será preciso
passar um tempo no exterior?

e)

Não necessariamente. Um bom começo é identificar as estratégias que funciona melhor para cada tipo de pessoa.
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Ano: 2009

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: Receita FederalProva: Técnico Administrativo

As frases abaixo empregam corretamente os sinais de pontuação, exceto uma. Indique-a.

a)

Desertos irão aumentar; oásis, morrer; e fluxo de rios, diminuir, algumas vezes com resultados catastróficos.

b)

Desertos irão aumentar. Oásis irão morrer e o fluxo de rios vai diminuir - algumas vezes com resultados
catastróficos.

c)

Desertos irão aumentar. Oásis, morrer. Fluxo de rios, diminuir. Algumas vezes, os resultados serão catastróficos.

d)

Desertos irão aumentar, oásis vão morrer e o fluxo de rios vai diminuir, algumas vezes com resultados catastróficos.
Desertos, irão aumentar; oásis, morrer, e fluxo de rios; diminuir - algumas vezes com resultados catastróficos.

e)

426

Q15453

Ano: 2009

Português Morfologia - Pronomes

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
Não levou muito tempo __1__ tese do desacoplamento das economias emergentes em relação __2__ países desenvolvidos ser
destroçada, tamanha a rapidez __3__ os efeitos recessivos da paralisia do sistema globalizado de crédito, a partir da falência do
Lehman Brothers, __4__ propagaram. Ali ficou claro que Brasil, China, Índia e outras economias em estágio equivalente de
desenvolvimento não teriam condições de compensar o desaquecimento __5__ Estados Unidos, União Europeia e Japão.

a)

b)

c)

d)

e)
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Português Interpretação de Textos

Ano: 2009

Banca: ESAF

Órgão: MFProva: Técnico Administrativo

Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de Zero Hora, 28/2/2009, mas estão desordenados. Ordene-os nos
parênteses conforme a posição no texto final e indique a opção correspondente.
( ) A emergência e a multiplicidade desses planos e desses pacotes de estímulo estão preocupando até mesmo o diretor-gerente
do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, para quem essas manifestações desconexas e parciais não
representam soluções e, ao contrário, podem tornar-se parte da crise.
( ) A questão do protecionismo, tema central nos debates sobre o comércio internacional nas últimas décadas, ganha agora uma
renovada atualidade em decorrência das medidas que, nos países ricos e nas nações em desenvolvimento, os governos têm
adotado para enfrentar os efeitos da crise global.
( ) Exemplos dessas medidas pontuais e restritas são, entre outras, a proposta subordinada ao slogan buy American, pela qual os
consumidores dos Estados Unidos são convocados a comprar produtos locais, e as que o governo de Buenos Aires está adotando
para proteger a indústria argentina contra a presença de produtos estrangeiros, mesmo do Mercosul. Alguns dos itens brasileiros
só entram na Argentina pagando taxas que vão a 413%.
( ) A ausência de medidas planetárias para enfrentar esse problema que tem tal dimensão estimula soluções parciais e limitadas,
que se multiplicam de país para país, que levam à adoção de pacotes de estímulos distintos e que acabam por dar força a
tentativas quase nacionalistas de defesa de interesses.
( ) Para ele, esse é o risco de uma política de "empobrecer o vizinho", que é a que transparece das decisões de países
importantes, a começar pelos da União Europeia, dos Estados Unidos e do Japão. A globalização que ocorreu nas últimas três
décadas, mesmo que agora surja como um fenômeno em retração por causa da crise, é ainda um elemento fundamental para o
entendimento do interrelacionamento econômico e financeiro internacional e para avaliar os efeitos devastadores e abrangentes
da atual crise.

a)

2, 3, 5, 1, 4

b)

4, 1, 3, 2, 5

c)

1, 5, 4, 3, 2

d)

3, 4, 2, 5, 1

e)

5, 2, 1, 4, 3
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: ANAProva: Analista Administrativo

1 - Assinale a opção correta em relação ao texto.

a)

O PROÁGUA / Semiárido é um dos subprojetos derivados do PROÁGUA/Nacional.

b)

A expressão "sua missão estruturante"(?.5 e 6) refere-se a "Banco Mundial"(?.3 e 4).

c)

A ênfase no fortalecimento institucional de todos os atores envolvidos com a gestão de recursos hídricos é exclusiva
do PROÁGUA/Semiárido.

d)

A implantação de infraestruturas hídricas viáveis do ponto de vista técnico, financeiro, econômico, ambiental e social
é exclusiva do PROÁGUA/Nacional.

e)

Tanto o PROÁGUA/Semiárido como o PROÁGUA/Nacional promovem o uso racional dos recursos hídricos.
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Português Interpretação de Textos

Ano: 2009

Banca: ESAF Órgão: ANAProva: Analista Administrativo
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Ano: 2009

Português Morfologia - Pronomes

Banca: ESAF

Órgão: ANAProva: Analista Administrativo

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
Havia um sério conflito pelo uso das águas da bacia do Rio Piracicaba _____1_____ população da própria bacia (cerca de 4
milhões de habitantes) e a da Região Metropolitana de São Paulo (cerca de 18 milhões de habitantes). Parcela significativa do
abastecimento da capital paulista é suprida ___2____ água da bacia do Rio Piracicaba, _____3_____ Sistema Cantareira
(transposição de águas da bacia, por meio de reservatórios e túneis até a Região Metropolitana de São Paulo). Tal intervenção
hidráulica na bacia era desprovida de critérios de uso da água ____4_____ contemplassem as necessidades da população local.
A ação reguladora da ANA se deu ____5_____ definição de critérios técnicos operacionais e de outorga.
(José Machado http://www.ana.gov.br/SalaImprensa/artigos/ set.2008.pdf)

a)

b)
c)
d)

e)
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: ANAProva: Analista Administrativo

Em relação ao texto abaixo, assinale a opção incorreta.

a)

O emprego do sinal indicativo de crase em "à sua construção"(?.6) é opcional porque é opcional a presença de
artigo definido singular feminino antes de "sua".

b)

A forma verbal "têm"(?.8) está no plural porque concorda com "os países desenvolvidos".

c)

Em "torna-se"(?.12), o "-se" indica sujeito indeterminado .

d)

Mantém-se a correção gramatical do período se a conjunção "No entanto"(?.14) for substituída por qualquer uma
das seguintes: Porém, Todavia, Entretanto, Contudo.

e)

Estaria gramaticalmente correta a substituição de "uma vez que"(?.16) por porquanto.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: ANAProva: Analista Administrativo

Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

a)

A expressão "da qual"(?.3) refere-se a "outorga de direito de uso da água"(?.1).

b)

O emprego de sinal indicativo de crase em "à sua atividade"(?.6 e 7) justifica-se pela regência de "recursos",
que exige preposição "a" e pela presença de artigo definido feminino antes de "sua".

c)

Mantém-se a informação srcinal do período substituindo- se "tendo em conta"(?.8) por considerando.

d)

O segmento "que banham mais de uma unidade da federação"(?.10 e 11) é uma oração adjetiva restritiva.

e)

O verbo "autorizar"(?.4) está empregado, no texto, com a mesma predicação verbal que apresenta na frase: O
diretor autorizou-nos a tirar férias em fevereiro.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: ANAProva: Analista Administrativo

Em relação ao texto, assinale a opção correta.

a)

A substituição de "cerca de"(?.1) por acerca de mantém a correção gramatical do período.

b)

A eliminação de "para" antes de "abastecer"(?.4) prejudica a correção gramatical do período.

c)

A substituição de "se pautou"(?.8) por se orientou prejudica a correção gramatical do período.

d)

A palavra "arcabouço"(?.8) está sendo empregada com o sentido de estrutura, esquema.

e)

A palavra "jusante"(?.10) tem o mesmo significado de montante.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: ANAProva: Analista Administrativo

Assinale a opção em que o trecho do texto está reescrito de forma gramaticalmente errada.

a)

Os fundamentos da lei conhecida como Lei das Águas (Lei n. 9.433/97), basearam-se nas experiências adotadas
pelas unidades federadas desde a década de 70 e resultou de décadas de discussões.(?.1,2,3,4)

b)

Estão sintonizados com os discursos dos mais significativos fóruns internacionais.(?.4,5 e 6)

c)

Esses fundamentos estabelecem que a água é um bem de domínio público, dotado de valor econômico, e um
recurso natural limitado.(?.6,7 e 8)

d)

Apregoam também que a gestão da água deve sempre proporcionar o uso múltiplo e que, em situações de escassez,
a água deve ser usada prioritariamente para o consumo humano e a dessedentação de animais. (?9,10,11)

e)

Asseveram ainda que a gestão hídrica deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos
usuários e das comunidades, e que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos.(?.12 a 16)
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: ANAProva: Analista Administrativo

Julgue se os itens estão gramaticalmente corretos e assinale a opção correspondente.
I. A visão pan-americana sobre os desafios que envolvem o tema água constitui a Mensagem de Foz do Iguaçu, documento
lançado na cidade paranaense, durante o encerramento do Fórum de Águas das Américas.
II. O Fórum visa diagnosticar a política e a gestão da água na América e propor políticas adequadas para enfrentar os desafios
globais relacionados à água, entre cujos as mudanças climáticas e o crescimento da população mundial.
III. Após um debate democrático, várias idéias foram escolhidas para compor a Mensagem de Foz do Iguaçu. Há desde temas
que abrangem todo o continente americano, até propostas que contemplam uma região específica.
IV. A Mensagem será enviada para o Fórum Mundial da Água que ocorrerá em março de 2009, em Istambul Turquia.
(Adaptado de Raylton Alves http://www.ana.gov.br/SalaImprensa/noticiasExibe.asp?ID_Noticia=6119)
Estão corretos apenas os itens:

a)

I e II

b)

I e III

c)

II e III

d)
e)

II e IV
III e IV
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: ANAProva: Analista Administrativo

Os segmentos a seguir constituem um texto retirado, com adaptações, de http://www.ana.gov.br/SalaImprensa/artigos/
set.2008.pdf.
Assinale a opção que apresenta erro gramatical.

a)
b)
c)

O Rio Piranhas-Açu nasce na Paraíba e deságua em Macau, no Rio Grande do Norte.
Ambos os Estados têm nesse manancial uma das principais fontes de abastecimento de suas populações e de
atividades econômicas, como a piscicultura.
O conflito que havia foi atenuado por meio do marco regulatório de uso das águas do Rio Piranhas-Açu, instituído
pela ANA, em articulação com os órgãos estaduais e com o Departamento Nacional de Obras contra as Secas.

d)

O marco definiu um compromisso de entrega de água pela Paraíba conquanto o Rio Grande do Norte, estabelecendo
quotas máximas de uso de água por finalidade e por trecho de rio.

e)

Definiu, também, regras de operação dos reservatórios existentes e programas de monitoramento da quantidade e
qualidade da água.
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Português Interpretação de Textos

Ano: 2009

Banca: ESAF

Órgão: ANAProva: Analista Administrativo

Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de http://www.ana.gov.br/prodes/prodes.asp, mas estão desordenados.
Ordene-os e assinale a opção correta.
( ) Tal incremento da carga orgânica poluidora nos corpos d´água leva à escassez de água com boa qualidade, fato já verificado
em algumas regiões do país.
( ) Entre os maiores desafios da gestão de recursos hídricos no Brasil está a redução das cargas poluidoras que degradam os
corpos d'água.
( ) Tanto é assim que menos de 20% do esgoto urbano recebe algum tipo de tratamento, o restante é lançado nos corpos d
´água "in natura", colocando em risco a saúde do ecossistema e da população local.
( ) Nesse cenário, os efluentes domésticos representam uma das principais fontes de degradação dos ecossistemas aquáticos do
território nacional.
( ) Principalmente em regiões metropolitanas, essa degradação da qualidade da água vem criando situações insustentáveis do
ponto de vista de desenvolvimento.

a)

2, 1, 4, 5, 3

b)

3, 2, 4, 5, 1

c)

3, 5, 4, 2, 1

d)

4, 3, 2, 1, 5

e)

5, 1, 4, 3, 2
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: ANAProva: Analista Administrativo

Assinale a opção em que o trecho constitui continuação coesa e coerente para o texto a seguir.
O Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) procura o
desenvolvimento regional, com a perspectiva de conseguir benefícios que se estendam para além de 2025, e visa ao
desenvolvimento sustentável de uma das áreas de maior concentração populacional do Semiárido, mediante o atendimento a
múltiplos usos da água, com garantia adequada.
(http://www.ana.gov.br/SalaImprensa/anexos)

a)

Entretanto, em termos de infraestrutura, propõe obras de bombeamento e construção de adutoras, que promoverão
a transferência de água do Rio São Francisco para o semiárido do Nordeste Setentrional.

b)

Contudo, o PISF é motivado pela busca da garantia na disponibilidade da água, inclusive para abastecimento
doméstico, necessária ao desenvolvimento sustentável da região a ser atendida pelas obras de adução e por suas
derivações.

c)

Considerou-se, nessa proposição, a evolução das demandas por água no Nordeste Setentrional, associadas não só
ao abastecimento urbano e doméstico de água, mas, também, aos usos produtivos da água e à produção de
alimentos.

d)

À medida que, na condição de agência reguladora do uso das águas de domínio da União, a ANA concedeu ao
empreendedor, o Ministério da Integração Nacional, o Certificado de Sustentabilidade Hídrica (Certoh) e a respectiva
outorga de direito de uso das águas do Rio São Francisco para tal propósito.

e)

O processo de concessão desses dois diplomas legais foi cercado de extremo zelo técnico, após detalhada análise e
depois do cumprimento de exigências feitas ao empreendedor, seguindo processo decisório independente e
transparente.
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Ano: 2009

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: ANAProva: Analista Administrativo

Em relação à pontuação do texto, assinale a opção correta.

a)

O emprego do sinal de dois-pontos(?.1) justifica-se por anteceder oração subordinada adjetiva restritiva.

b)

As vírgulas da linha dois justificam-se porque isolam elementos de mesma função gramatical componentes de uma
enumeração.

c)

A vírgula após "Muitas vezes"(?.4) justifica-se para isolar conjunção temporal.

d)

O emprego de vírgula após "hídricos"(?.8) justifica-se para isolar oração subordinada adverbial comparativa.

e)

O emprego de vírgula após "fundamental"(?.11) justifica-se por isolar oração subordinada adverbial condicional.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Em relação ao texto abaixo, assinale a opção correta.

a)

Infere-se dos sentidos do texto que a taxa de juros anual média no Brasil é coerente com a inflação anual.

b)

O interesse dos bancos em aplicar seus excedentes de caixa em títulos da dívida mobiliária federal favorece as

c)

condições de crédito quanto às taxas de juros para a pessoa física.
A redução do compulsório para os bancos refl etiu-se imediatamente na maior procura por crédito por parte das
pessoas físicas.

d)

A redução da taxa Selic reverte-se imediatamente em redução das taxas de juros dos bancos.

e)

Depreende-se das informações apresentadas que a direção argumentativa do texto defende a redução das taxas de
juros.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e

Controle

Ainda em relação ao texto constante da questão n. 1, assinale a opção correta.

a)

O segmento "que buscam crédito de curtíssimo prazo ou fi nanciamentos para exportação"(?.12 e 13) constitui
oração subordinada adjetiva restritiva.

b)

Caso os parênteses(?.5 e 6) sejam substituídos por travessões, prejudica-se a correção gramatical do período.

c)

Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir "cuja"(?. 2) por pela qual.

d)

Em "Sabe-se"(?.15), o pronome "-se" indica voz reflexiva.

e)

Em "reduzi-las"(?.23), o pronome "-las" retoma o antecedente "medidas"(?.23).
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção que reúne os enunciados abaixo em um período sintática e semanticamente coerente, coeso e gramaticalmente
correto.
? Conflitos organizacionais são inevitáveis.
? Conflitos organizacionais são aqueles que ocorrem na situação de trabalho.
? A inevitabilidade dos conflitos organizacionais se dá porque as empresas constituem um sistema social composto por pessoas.
? Essas pessoas têm características próprias de personalidade, história de vida, desejos e expectativas.
(Com base em Luiz Carlos Cabrera, VOCÊ/SA, março 2008, 95)

a)

Dado serem as empresas um sistema social composto por pessoas que têm características próprias de
personalidade, história de vida, desejos e expectativas, tornam os confl itos organizacionais que ocorrem na situação
de trabalho inevitáveis.

b)

Os confl itos organizacionais - os que ocorrem na situação de trabalho - são inevitáveis uma vez que as pessoas que
têm características próprias de personalidade, história de vida, desejos e expectativas trabalham em empresas que
constituem um sistema social composto por pessoas.

c)

O fato de as empresas serem um sistema social composto por pessoas com suas características próprias de
personalidade, história de vida, desejos e expectativas, faz com que os confl itos organizacionais (os que ocorrem na
situação de trabalho) sejam inevitáveis.

d)

A inevitabilidade dos confl itos organizacionais - aqueles que ocorrem na situação de trabalho - se dá porque as
empresas constituem um sistema social composto por pessoas, que têm características próprias de personalidade,
história de vida, desejos e expectativas - fato que torna os confl itos organizacionais inevitáveis.

e)

Pessoas com características próprias de personalidade, história de vida, desejos e expectativas tornam os confl itos
organizacionais, aqueles que ocorrem na situação de trabalho, inevitáveis - o que tornam as empresas um sistema
social composto.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção que, ao apresentar uma paráfrase do trecho sublinhado, desrespeita e distorce os sentidos principais do texto
srcinal.
Está de novo no ar a discussão (a) em torno da necessidade de estabelecer um "estado forte" no Brasil. O estímulo para o
debate, desta vez, é a crise econômica, que turbinou os amigos do "estado forte" pelo mundo afora (b ) - eis aí, argumentam

eles, a prova de que os governos têm de mandar muito mais do que mandam (c), para não deixar que problemas tão sérios
assim continuem ocorrendo (d). Os mais esperançosos chegam a imaginar, até, que existe em toda essa história uma
demonstração de que o capitalismo, afi nal, ainda pode ser derrotado (e) em algum momento do século XXI, após 200 anos de
tentativas malsucedidas para acabar com ele.
(J. R. Guzzo, Veja, 21/1/2009, 134.)

a)

Entrou novamente na pauta atual de discussão o debate

b)

que entusiasmou, no mundo todo, os defensores do "estado forte"

c)

a evidência da necessidade de o Estado exercer mais firrmemente seu poder de mando

d)

a fim de evitar que conjunturas tão graves como essa continuem a acontecer

e)

que, com toda essa situação, o capitalismo se mostre, enfim, longe de vencer
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

O texto abaixo foi adaptado do Editorial de O Estado de S. Paulo de 21/1/2009. Assinale a opção que representa continuação
coesa e coerente para o texto.
O desemprego em dezembro dá uma ideia mais clara, e nada animadora, do tamanho da crise instalada no País desde o trimestre
fi nal de 2008. No mês passado, foram fechados 654.946 postos de trabalho formais, segundo informou o governo. Foi mais que
o dobro do número registrado um ano antes, quando foram demitidos, em termos líquidos, 319.414 trabalhadores com carteira
assinada. O aumento das demissões é normal no fim do ano, principalmente na indústria, depois de encerrada a produção para o
Natal.

a)

Porquanto nas três primeiras semanas de janeiro o intercâmbio de mercadorias continuou piorando e, até dia 18, o
Brasil acumulou um défi cit de US$ 390 milhões.

b)

Desta vez, no entanto, as dispensas foram surpreendentes, mesmo levando-se em conta a piora das condições
econômicas.

c)

Essas informações sobre o comércio exterior, já conhecidas, confi rmaram a perda de impulso das exportações e a
contínua redução do superávit comercial.

d)

Mesmo que, se o presidente da República e seus ministros têm novos planos para reanimar a economia, não devem
esperar muito mais tempo para iniciar sua execução.

e)

Esse dado sobre as exportações é mais um indicativo da tendência de redução de emprego.
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Q15865

Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e

Controle
Complete o trecho com a opção que respeita a coerência e a progressão das ideias, sem incorrer em contradição e redundância.

A pobreza absoluta que vitima parcela expressiva da população como também o baixo grau de severidade da punição
característica da legislação penal brasileira não são fatores sufi cientes para explicar os elevados níveis de roubos e homicídios
que caracterizam nosso cotidiano. Parcela importante do problema reside_______________
______________________________________________
(Luis Flávio Sapori, Correio Braziliense, 16/1/2009, 17.)

a)

na omissão do sistema judiciário brasileiro em punir com rigor e exemplaridade os roubos e homicídios que
acontecem diariamente no país.

b)

na leniência das leis do código penal brasileiro aplicadas aos crimes bárbaros e hediondos.

c)

na existência de grotões de miséria em todo o país, seja nas regiões menos desenvolvidas quanto nas cidades mais
ricas e industrializadas.

d)

na ausência de uma política de segurança pública que reforce a operacionalidade das polícias, da justiça e do
sistema prisional.

e)

na falta de recursos fi nanceiros do grande contingente de brasileiros - de todas as partes do país - que orbita a
periferia das grandes cidades.
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Q15866

Ano: 2009

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Em relação ao texto abaixo, assinale a opção correta.

a)

O sinal indicativo de crase em "à integridade"(?.2) justifi ca-se pela regência de "intensifi ca"(?.1) e pela presença de
artigo defi nido feminino singular.

b)

O pronome relativo "que"(?.2) retoma o sentido do termo antecedente: "integridade física".

c)

O segmento "de onde parte a maioria dos ataques com foguetes contra o sul israelense"(?.10 e 11) está entre
vírgulas por tratar-se de oração subordinada adjetiva explicativa.

d)

A expressão "Ao que consta"(?.8) indica que os autores têm certeza absoluta da informação apresentada.

e)

O emprego de vírgula após "aéreos"(?.4) justifi ca-se para isolar a oração de natureza restritiva subsequente.
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Ano: 2009

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Com base no texto, assinale a opção incorreta.

a)

A forma verbal "Facilitaram"(?.11) está no plural porque concorda com o sujeito composto que está em posição
subsequente.

b)

A expressão "capilaridade"(?.6) está sendo empregada com o sentido de ramifi cações múltiplas, presença bem
distribuída geografi camente.

c)

O
segmento "presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP)"(?.10) está precedido por vírgula por tratar-se de
aposto.

d)

A expressão "adventício"(?.3) está sendo empregada com o sentido de antigo, tradicional.

e)

O emprego da preposição em "de ignorar"(?.14 e 15) justifi ca-se pela regência de "opção".
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Ano: 2009

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Com base no texto, assinale a opção incorreta.

a)

A forma verbal "houve" é impessoal e a oração da qual ela constitui o núcleo do predicado não tem sujeito.

b)

O emprego de sinal de dois-pontos após "responsabilidade" (?.9) justifi ca-se por anteceder uma citação de outro
texto.

c)

O emprego da preposição "a" em "a que o país parece..."(?.4) justifi ca-se pela regência de "assistir".

d)

O termo "isso"(?.2) retoma as informações do período antecedente.

e)

O emprego de vírgulas nas linhas 9 e 10 justifi ca-se porque isolam elementos de mesma função gramatical
componentes de uma enumeração.
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Ano: 2009

Português Sintaxe

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção que apresenta período construído com os núcleos do sujeito e do predicado da oração principal do período
transcrito a seguir.
A partir de um fragmento perdido, no qual o fi lósofo Blaise Pascal fala, de passagem, sobre loucura política, julgada por ele
território fértil em imperfeição humana, o velho jornalista e também fi lósofo italiano Emilio Rossi, morto há um mês, escreveu
livro saboroso, com o título deste artigo e o subtítulo Ironia e veritá di Pascal (Edizioni Studium, Roma, 1984).
(Rubem Azevedo Lima, A política como loucura, Correio Braziliense, 12/1/2009, 12.)

a)

A loucura política foi julgada pelo fi lósofo Blaise Pascal, em um fragmento perdido, como imperfeição humana.

b)

Com o título A política como loucura, Emilio Rossi escreveu um livro saboroso, a partir de um fragmento de Pascal.

c)

Jornalista e fi lósofo, Emilio Rossi morreu em dezembro de 2008.

d)

No livro que tem como título o mesmo do artigo de Rubem Azevedo Lima, Blaise Pascal trata, de passagem, da
loucura política.

e)

Tida pelo autor como território fértil em imperfeição humana, a loucura política é tratada em livro pelo jornalista e fi
lósofo Emilio Rossi.
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Ano: 2009

Português Crase

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo.
Ao acabar a Segunda Guerra Mundial, o mundo esperava nunca mais assistir __1__ tragédias humanitárias como a que dizimou a
vida de seis milhões de pessoas entre 1939 e 1945. __2__ esperanças, porém, mostraram-se vãs. Gaza serve de exemplo.
Encurralada, __3__ população da faixa de 362km² (1,5 milhão de pessoas) protagoniza o horror que escandaliza __4__
consciências civilizadas dos cinco continentes e mobiliza protestos nas principais cidades da Terra. O cenário assusta. Homens,
mulheres e crianças que se concentram numa das regiões de maior densidade populacional do planeta são as vítimas de uma
guerra na qual não são soldados. Submetidos __5__ uma chuva de mísseis __6__ onze dias, tiveram o território invadido
também por terra. Tanques, armas e os militares mais bem treinados do mundo abrem caminho no terreno em que cada
centímetro é disputado por milhares de pessoas. O apagão, aliado ao frio e __7__ falta de água potável, acrescenta desespero
ao ambiente digno do inferno de Dante. (Correio Braziliense, Editorial, 6/1/2009.)

a)

b)

c)

d)

e)
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Ano: 2009

Português Crase

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Julgue os a/as destacados no texto abaixo e assinale a opção correta em relação à existência de crase.
A sociedade brasileira, cada vez mais, quer conhecer e debater as políticas, planos e programas de desenvolvimento, previamente
a (1) tomada de decisão pelo Poder Público e a (2) luz dos objetivos da sustentabilidade e da melhoria dos processos de

negociação e de controle social. Essa discussão é orientada pela busca do melhor juízo sobre a (3) defesa ambiental com vistas a
(4) adoção de um processo de natureza negocial, baseado numa abordagem de gestão pública compartilhada, que não deve
estar restrita as (5) agências ambientais. Visa, também, à defi nição de espaços adequados e permanentes para o diálogo de
forma a (6) se antecipar aos potenciais confl itos socioambientais associados as (7) propostas de desenvolvimento e a (8)
redução de ações de intervenção que remetam as (9) decisões a (10) esfera do Judiciário.
Devem ser acentuados com acento grave os a/as destacados com os números:

a)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

b)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

c)

3, 6, 9, 10
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10

d)
e)
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Q15872

Ano: 2009

Português Sintaxe

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Os trechos abaixo constituem sequencialmente um texto adaptado do Editorial do Correio Braziliense de 6/1/2009. Assinale a
opção em que o segmento está gramaticalmente correto.

a)

Antes dos confl itos, Gaza estava estrangulada. Sitiada entre o mar e o muro construído por Israel (que controlam
entradas e saídas de pessoas e produtos), a estreita faixa depende totalmente de Telavive.

b)

Também inútil foram às resoluções da ONU, sistematicamente desrespeitadas ao longo de sessenta anos. No meio
do tiroteio, milhões de inocentes. Eles pagam a conta de outros.

c)

A resposta desproporcional já fez centenas de mortos e milhares de feridos entre os civis. No vácuo da transição de
governo nos Estados Unidos e dos feriados de fi m de ano, os países da Europa faz tentativas de obter trégua afi m
de abrir espaço para a diplomacia.

d)

Representantes do Hamas aceitaram ir ao Egito para negociar uma solução. Até agora as iniciativas foram inútil.

e)

O bloqueio de dezoito meses escasseou alimentos, agasalhos, remédios. O cessar-fogo, que previa o levantamento
do cerco, não obteve êxito. Essa a razão, segundo o Hamas, grupo que controla Gaza, de romper a trégua com
lançamento de foguetes contra o país vizinho.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Os trechos abaixo constituem sequencialmente um texto adaptado do Editorial do Estado de Minas de 6/1/2009. Assinale a
opção em que o segmento está gramaticalmente correto.

a)

As estatísticas estão aí a desafi ar o bom senso e, sobretudo, a honestidade que todos temos de ter para reconhecer
que têm faltado indignação e atitude sufi cientes para se exigir e para se construir o fi m dessa barbárie.

b)

Até parece que nunca divulgou-se qualquer coisa à respeito do perigo que se esconde nas curvas mal feitas e no
excesso de velocidade nas rodovias, ou sobre a carona para a morte que representa o efeito da bebida sob o
motorista.

c)

Como um rotundo e vergonhoso fracasso - é assim que as autoridades e a própria sociedade deveria encarar os
números que provam, mais uma vez, a incontrolável capacidade do motorista brasileiro e das estradas que corta o
país de transformar o descanso, o lazer e a viagem em tragédias.

d)

Afi nal, tão inaceitável quanto o tamanho da tragédia é o conformismo com a sua macabra repetição. Se os números

deste fi m e começo de ano não servirem de combustível para uma reação fi rme e produtiva, então é por que já se
perderam até mesmo o compromisso com a vida.

e)
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Foi 124 mortes, no período de 20 de dezembro até 4 de janeiro, somente nas estradas que corta o território mineiro.
Nas rodovias estaduais, morreram 35 pessoas e 475 fi caram feridas. Na malha rodoviária federal mineira, a tragédia
teve dimensão alarmante: 89 mortes, representando aumento de 53% em relação ao ano passado.

Q15874

Ano: 2009

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do Editorial do Correio Braziliense de 7/1/2009.
Assinale a opção que apresenta erro gramatical.

a)

Pelos autos de infração, é possível concluir que a tragédia não se deve a imperfeições no asfalto, iluminação ou
sinalização. Deve-se, sobretudo, a falhas humanas.

b)

Divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, os números da Operação Fim de Ano, em vigor de 20 de dezembro a 4
de janeiro, demonstram, com clareza, que muito ainda precisa ser feito para que o asfalto não mate nem aleije.

c)

O balanço assusta e, ao mesmo tempo, causa indignação. Foram 7.140 acidentes nos 61 mil quilômetros das
rodovias federais. O saldo: 435 mortos e 4.795 feridos.

d)

A história se repete com monotonia. Ano após ano, o balanço de acidentes nas estradas registram números
ascendentes. Neste fi m de 2008 e início de 2009, o enredo não mudou.

e)

Das 171.265 violações, 99.435 tiveram como causa o excesso de velocidade; 1.043, embriaguez. Ao ligar a chave de
ignição, o condutor precisa ter uma certeza: ele tem uma arma nas mãos.
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Ano: 2009

Português Morfologia - Pronomes

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Um funcionário escreveu, em um documento oficial, o trecho:

a)

Retirou o plural do pronome "lhes"(?.6): lhe

b)

Trocou a grafi a de "ceara"(?.3) para seara.

c)

Inseriu a preposição "em", na linha 3, do que resultou a expressão: e na execução.

d)

Passou o verbo "tenham"(?.6) para o singular: tenha.

e)

Eliminou o plural de "dadas"(?.6): dada.
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Q15876

Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção que transcreve informações sobre a Nota Fiscal Paulista com completa correção gramatical.

a)

A Nota Fiscal Paulista é um projeto de estimulo à cidadania fi scal no Estado de São Paulo, que tem por objetivo
estimular aos consumidores a exigirem a entrega do documento fi scal na hora da compra.

b)

O acesso à página da Nota Fiscal Paulista também pode ser feito pelo site da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo (www.fazenda.sp.gov.br), onde o procedimento, exceto em alguns casos muito particulares é feito
totalmente pela Internet.

c)

Esse crédito poderá ser utilizado pelo consumidor de diversas formas, tais como: redução do valor do IPVA, crédito
em conta corrente, depósito em cartão de crédito, ou mesmo, transferido para outra pessoa física.

d)

Não é necessário se cadastrar no programa para gerar créditos, basta informar o seu CPF ou CNPJ no ato da
compra, para consultar os seus créditos o consumidor deverá gerar uma senha na página Internet da Nota Fiscal
Paulista (www.nfp.fazenda.sp.gov.br), fornecendo algumas informações básicas.

e)

Além disso, visa gerar créditos aos consumidores, os cidadãos e as empresas do Estado. Para isso, basta o
consumidor solicitar o documento fi scal no ato da compra e informar o seu CPF ou CNPJ. Os estabelecimentos
comerciais enviarão periodicamente essas informações para a Secretaria da Fazenda, que calculará o crédito do
consumidor.
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Ano: 2009

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a opção que transcreve informações sobre o folclore paulista com total correção gramatical e construção sintáticosemântica coerente e coesa.

a)

Cavalarias ou Cavalhadas. Reunião ou marcha de cavaleiros com fi nalidade religiosa ou de lazer, as cavalarias
têm sua expressão mais signifi cativa nas inúmeras romarias a cavalo e nas cavalarias de São Benedito. Com
orgulho, cavaleiros e amazonas de todas as faixas etárias e classes sociais participam dos mais variados eventos
populares, que acontecem à parte do universo country.

b) Encontro de Batelões. No Médio Tietê, no principal dia da Festa do Divino, acontecem os encontros fl uviais das
Irmandades do Divino em batelões - grandes barcos capaz de transportarem, em alguns casos, até 40 pessoas.
Neles, os Irmãos do Divino seguiam de pouso em pouso (os sítios na zona rural que acolhem a bandeira/folia,
dando-lhes pernoite).

c)

Festa do Divino. A devoção ao Divino Espírito Santo constitui-se em um dos fortes núcleos das devoções populares
em São Paulo. Herança do colonizador português, exterioriza-se de diversas formas, resultando sempre grandes
festas, sendo estas das mais cheias de pompa e espetacularidade, a partir dos tempos do Brasil Colônia.

d) Encontro de Folia de Reis. É tão expressiva a presença das Folias de Reis no Norte e Noroeste paulista em que
muitos dos municípios da região realizam grandes Encontros de Folias de Reis e chegam a mobilizar acima de 50
grupos em cada um, afl uxo de devotos e fartura de comezainas.

e)

Romarias. Um traço que se destaca na cultura tradicional em São Paulo são as romarias: a pé, de bicicleta, a
cavalo, de charrete, de moto, de carro, em ônibus. Há romeiros que carregam cruzes por uma distância algumas
vezes superiores a 100 quilômetros. São também numerosas as romarias a cavalo, com organizações internas, que

chegam a ser complexas em alguns casos, verdadeiras instituições que congregam grande número de afi liados,
acima de 1500 cavaleiros, e que peregrinam regularmente, algumas delas bem longevas.
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Ano: 2009

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale a proposição verdadeira a respeito dos elementos linguísticos e dos efeitos de sentido do trecho.

a)

As duas interrogações diretas presentes no trecho revelam ao leitor os pontos de dúvida e incerteza do autor a
respeito do assunto tratado.

b)

Reescreve-se com correção gramatical o seguimento das linhas 10 a 13: "... vieram os migrantes nordestinos que,
castigados pelo clima e pelos coronéis, encontraram em São Paulo o seu ganha-pão."

c)

Introduzindo-se uma vírgula após a palavra "milenares" (?. 9), confere-se à oração imediatamente subsequente mais
ênfase, sem prejuízo da correção gramatical e sem alteração do sentido srcinal do período em que ela se insere.

d)

Se fosse retirado do texto o segmento "o conjunto de" (?.3 e 4), o trecho permaneceria gramaticalmente correto,
bastando, para isso, substituir "seja" por: sejam as.

e)

Depreende-se,
dado
o emprego
da expressão
retifi como
cadoraum"ou
melhor"
(última linha),
quedao raça
autorpara
prefere
caracterizar como
"mestiça"
a população
brasileira
todo,
preservando
a pureza
os paulistas.
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Ano: 2009

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: SEFAZ-SPProva: Analista de Finanças e
Controle

Assinale o trecho com sintaxe e pontuação corretas.

a)

O país classificado entre os de maior carga tributária no mundo, o Brasil poderá marcar a história, este ano, com a
aprovação da tão esperada reforma tributária - bandeira dos empresários e classistas envolvidos com a economia

nacional.

b)

Ao lado da especialização das bases tributárias, o fisco tem se posicionado quanto à importância de prover à
administração tributária de autonomia orçamentária, financeira, administrativa e funcional, assim como a previsão de
uma lei orgânica que, inclusive foi aceita como emenda, pelo relator da matéria, na Câmara dos Deputados.

c)

Efetivar uma reforma tributária, não é tarefa fácil; até mesmo pelos mais diversos atores envolvidos, a quem os
interesses, muitas vezes, são também distintos.

d)

Uma das propostas de reforma defende, em síntese, a especialização das bases tributárias clássicas entre as esferas
de governo: à União cabe a competência dos tributos incidentes sobre a renda; aos estados e ao DF, os impostos
instituídos sobre o consumo; e aos municípios, cabe os cobrados sobre o patrimônio.

e)

Não à toa, o assunto foi um dos mais polêmicos discutidos pelos parlamentares e um dos que marcaram os debates
no Congresso Nacional no fim de 2008.
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Ano: 2008

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Prefeitura de Natal - RNProva: Auditor do Tesouro
Municipal

Assinale a opção em que os três termos remetem, por coesão textual, ao mesmo referente.

a)

"As pessoas"(l.1) - "que"(l.5) - "próprio"(l.6)

b)

"bem-estar geral"(l.2) - "isso" (l.3) - "raio de interesses" (l.6)

c)

"estímulos individuais"(l.4) - "objetivos próprios"(l.7) - "eles"(l.8)

d)

"funcionário"(l.9) - "-se" (l.9) - "-lo" (l.10)

e)

"empresa"(l.10) - "companhias"(l.12) - "demais"(l.15)
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Ano: 2008

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Prefeitura de Natal - RNProva: Auditor do Tesouro
Municipal

Assinale a opção que dá continuidade coerente e gramaticalmente correta ao texto.

a)

Senão, fracassará em motivar os talentos para os objetivos da empresa ou instituição.

b)

Do contrário, eles vão fracassar na tentativa de estabelecer regras e edifi car instituições duradouras.

c)

Assim, conseguir-se-ão alcançar objetivos coletivos que se voltam para os interesses da empresa, além dos
interesses pessoais.

d)

Só por meio repartes.
de uma boa aplicação dos avanços da ciência, aliada à prática das causas comuns, hão de haver os
verdadeiros

e)

É nessa globalização de conhecimentos que as pessoas deixarão de pensar apenas em si mesmas, mas nos objetivos
do bem comum.
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Ano: 2008

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: Prefeitura de Natal - RNProva: Auditor do Tesouro
Municipal

Entende-se da argumentação do texto que

a)

estamos sujeitos a uma forma de progresso da tecnologia que tem conseqüências nocivas para o equilíbrio da
sociedade, apesar da relevância política e social da mídia.

b)

os relatos de fatos substituem os fatos em si quando aquele que escolhe como será a produção do noticiário
obedece a valores e critérios políticos e educacionais.

c)

notícias faladas e escritas são construções culturais, pois não são os fatos, mas relatos de fatos que passaram pela
escolha e relato de quem lhes imprime um ponto de vista.

d)

os tópicos selecionados na produção de notícias escritas e faladas atendem a critérios tecnológicos de comunicação
que visam relacionar as pessoas ao seu meio social e cultural.

e)

o noticiário tem papel social e político decorrente de seu papel educacional, na medida em que as conexões que
fazemos com nossas vidas e com a sociedade vão construindo valores culturais.
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Ano: 2008

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: Prefeitura de Natal - RNProva: Auditor do Tesouro
Municipal

Analise os seguintes itens a respeito do emprego das estruturas lingüísticas no texto.
I. O uso da preposição a antes de "que"(l.2) é exigência das regras gramaticais que normatizam as relações sintáticas com o
substantivo "acesso"(l .2).
II. O sinal de dois-pontos depois de "educacional" (l.5) introduz uma explicação; por isso poderia ser substituído por uma vírgula
seguida de porque.
III. A coerência textual exige que, para manter a correção gramatical, seja usado futuro em "dependerá"(l.11), por causa do uso
de pretérito em "escolheu"(l.12) e de futuro em "será"(l.12).
IV. Embora as regras de pontuação admitam a omissão das vírgulas que demarcam "assim"(l.13), sua não-ocorrência altera as
relações de sentido entre "relatos"(l.13) e a informação anterior; "assim" qualifi caria "relatos", em vez de marcar a idéia da
oração como conclusiva.
A quantidade de itens corretos é:

a)

0.
1.

b)
c)

2.

d)

3.

e)

4.
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Assinale a opção correta a respeito das alterações propostas para o texto.

a)

Retira-se a idéia de hipótese, mas mantém-se a correção e a coerência do texto, ao substituir "produzam"(l.1) por
produzem.

b)

Pelo valor semântico do verbo existir, a organização das idéias do texto mantém-se coerente e gramaticalmente

c)

correta se o trecho "existem algumas situações em" (l.2 e 3) for reescrito como: em algumas situações.
Devido às relações de sentido do período em que ocorre, a substituição do verbo "pode"(l.8) por poderia preserva a
correção gramatical e ressalta a idéia de condição em que se apóia a coerência da argumentação.

d)

As duas vírgulas antes e depois de "pois"(l.11) indicam que essa conjunção está empregada com valor conclusivo,
que fi caria subentendido, no texto, mesmo sem sua explicitação; por isso, a retirada dessa conjunção e das duas
vírgulas que a demarcam preservaria a correção textual.

e)

Preserva-se a coerência dos argumentos, bem como a correção gramatical do texto, ao substituir "perante os" (l.15)
tanto por ante os quanto por ante aos.
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Avalie os seguintes trechos, adaptados de VEJA ESPECIAL TECNOLOGIA, de agosto de 2007, quanto à coerência e correção
gramatical, para depois assinalar a opção correta.
I. A palavra tecnologia sugere objetos. Coisas complexas e feitas de átomos. Locomotivas à vapor, telefones, computadores,
substâncias químicas e chips de silício. Quando esse mundo de coisas começou a surgir, há séculos atrás encaramos o fenômeno
como uma revolução material, embora todas as mudanças que traziam fossem, na verdade, causadas pelo desenvolvimento da
capacidade de utilizar a energia de forma orientada.
II. Esses objetos perderam, recentemente parte de sua massa. Começamos a enxergar-lhes como ação. Hoje o termo tecnologia
sugere softwares, engenharia genética, realidade virtual, banda larga, formas de vigilância e inteligência artifi cial. A tecnologia
tornouse uma força. É um verbo, não mais um substantivo. Sua ação mostrou se tão forte que agora percebemos a tecnologia
como um super-poder.
III. Na realidade, a tecnologia é matéria, é força e é muito mais. É tudo o que criamos: literatura, pintura, música. Bibliotecas são
tecnologia, como também o são os registros contábeis, a legislação civil, os calendários, as instituições, todas as ciências, bem
como o arado, as roupas, o sistema de saneamento, os exames médicos e o alfi nete de segurança. Tudo o que nossa

inteligência produz pode ser considerado tecnologia.

a)

Apenas I está correto.

b)

Apenas II está correto.

c)

Apenas III está correto.

d)

Apenas I e II estão corretos.

e)

Apenas II e III estão corretos.
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Assinale a opção em que as duas alternativas apresentadas completam as lacunas do texto de maneira coerente e
gramaticalmente correta.
Numa perspectiva processual, para fazer emergir o texto real, o falante deve ser capaz de controlar blocos de conhecimento
ativados na memória através de mecanismos que ______(a)______expressões; desenvolvem, expandem, modifi cam e
substituem elementos, _____(b)______novamente, tomam uma expressão como única, conhecida ou idêntica a outra, enfi m,
contrabalançam a informatividade do texto, de modo ______(c)______pistas para que a continuidade e a textualidade se
estabeleçam. Assim, a construção de um texto _____(d)_____da capacidade de usar os recursos disponíveis para construir um
macroplano _____(e)______execução depende da construção do texto-base, por meio de sub-estratégias responsáveis pelo
estabelecimento da coerência semântica, global e local.

(Adaptado de Maria Elias Soares, A aquisição da competência textual: estratégias para a instauração da coerência e da coesão em
narrativas).

a)

Compactam ou emitem / compactem ou emitam.

b)

usam-nos / usam-lhes.

c)

a fornecer / que sejam fornecidas.

d)

é resultado / resultante.

e)

cuja / que a.
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O primeiro fragmento de cada opção abaixo foi adaptado do texto Dos paradigmas da ciência ao conhecimento em
construção, de Álvaro Kassab (www.inpe.br). Assinale a opção que apresenta, no segundo, uma reescrita gramaticalmente
correta e fi el às idéias do texto srcinal.

a)

Estamos começando a aceitar cada vez mais que a nossa compreensão do mundo passa por produzir representações
informacionais e computacionais que nos ajudem a entendê-lo. Estamos começando a aceitar, cada vez mais que a
nossa compreensão do mundo passa por produzir representações informacionais e computacionais que nos ajudam
a entendê-lo.

b) No campo das ciências sociais e humanas, a compreensão do papel da tecnologia de informação e computação tem

sido lenta. A compreensão dos papéis da tecnologia de informação e da computação têm sido lentas no campo das
ciências sociais e humanas.

c)

O grande desafi o histórico dos estudos nas ciências humanas é estabelecer maneiras de comparação entre

diferentes teorias. Nos estudos das ciências humanas, o grande desafi o histórico, é estabelecer maneiras de
comparar entre teorias diferenciadas.

d) Muitos cientistas sociais rejeitam toda possibilidade de avaliação entre diferentes concepções, mas, se não

admitirmos a possibilidade de refutar uma teoria, como nosso conhecimento de mundo pode avançar? Muitos
cientistas sociais rejeitam toda possibilidade de avaliação entre diferentes concepções. Mas como nosso
conhecimento de mundo poderá avançar se não se admitir a possibilidade de refutar uma teoria?

e)
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Para sair deste impasse, temos experimentado com razoável dose de sucesso a criação de representações
computacionais de conceitos de ciências humanas, pois estas representações permitem criar um espaço de debate
objetivo. Temos experimentado com razoável dose de sucesso - para sair deste impasse - a criação de
representações computacionais de conceitos de ciências humanas, visto que estas representações permitam criar um
espaço de debate objetivo.
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Assinale a opção que apresenta um parágrafo argumentativamente coerente e textualmente coeso para ser inserido no espaço
(......) abaixo.
De 1950 a 1970, o Brasil passou de rural a urbano em função do incremento da população vivendo em cidades. Em poucos anos
o país registrou percentual expressivo de residentes urbanos. Naqueles anos, três fatos marcaram a evolução populacional: o
declínio da população rural, o aumento da população vivendo em metrópoles e a decisão de introduzir na gestão pública algum
grau de planejamento urbano. Nesse período, as ações governamentais tendiam a maximizar os recursos para os serviços de uso
comum. A meta era o planejamento compreensivo com visão abrangente dos aglomerados metropolitanos.
(......)
Mas o modelo pretendido pelas metrópoles esbarrou em inúmeros obstáculos e redundou em relativo fracasso. Algumas
metrópoles tornaram-se atrativas aos migrantes excluídos de outras regiões. Com isso, sofreram o que se denominou de inchaço
urbano.
(Adaptado de Aldo Paviani, Metrópoles brasileiras. Correio Braziliense, 21 de abril de 2008)

a)

Essa visão de totalidade afastaria ações pontuais, por vezes corporativas e clientelistas, que atuavam em pontos
específi cos, dispersando escassos recursos públicos.

b)

Além disso, de acordo com a Constituição, cabe aos governos estaduais criar novos entes metropolitanos que
minimizariam tais recursos.

c)

Por isso, esses três fatos não deixariam de ser contemplados nos acurados estudos que fundamentaram o
pretendido desenvolvimento de um forte Brasil rural, em apoio a ações governamentais isoladas.

d)

Em decorrência disso, algumas regiões metropolitanas devem manter um canal aberto com os municípios de onde
provêem os trabalhadores não-qualifi cados, de modo a preservar suas características metropolitanas.

e)

Nesse sentido, requeria-se a tomada de pontos positivos que nortearam a constituição de antigas aglomerações para
que as metas de distribuição de recursos tornassem as metrópoles atrativas aos grandes contingentes populacionais
pretendidos.
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O trecho adaptado de Veja, 9 de abril, 2008, foi reescrito com diferentes estratégias de pontuação; assinale a opção em que
todos os sinais de pontuação estão corretamente empregados.

a)

A crise fi nanceira que abala os bancos americanos já é uma das piores desde o crash de 1929. Mas as grandes
indústrias e prestadoras de serviços não fi nanceiros aprenderam com os erros do passado e, precavidas,

acumularam reservas invejáveis nos últimos anos. Por essa razão, a crise atual será menos desastrosa para a
economia mundial do que a de 2001.

b)

A crise fi nanceira que abala os bancos americanos já é uma das piores desde o crash de 1929; mas as grandes
indústrias e prestadoras de serviços não fi nanceiros aprenderam com os erros do passado e, precavidas
acumularam reservas invejáveis nos últimos anos. Por essa razão a crise atual será menos desastrosa para a
economia mundial do que a de 2001.

c)

A crise fi nanceira que abala os bancos americanos já é uma das piores desde o crash de 1929. Mas as grandes
indústrias, e prestadoras de serviços não fi nanceiros, aprenderam com os erros do passado e precavidas
acumularam reservas invejáveis nos últimos anos - por essa razão - a crise atual será menos desastrosa, para a
economia mundial, do que a de 2001.

d)

A crise fi nanceira que abala os bancos americanos já é uma das piores desde o crash de 1929; mas as grandes
indústrias e prestadoras de serviços não fi nanceiros aprenderam com os erros do passado e - precavidas,
acumularam reservas invejáveis nos últimos anos; por essa razão a crise atual será menos desastrosa para a

e)
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economia mundial do que a de 2001.
A crise fi nanceira que abala os bancos americanos já é uma das piores desde o crash de 1929, mas as grandes
indústrias e prestadoras de serviços não fi nanceiros aprenderam com os erros do passado: e precavidas,
acumularam reservas invejáveis nos últimos anos; por essa razão, a crise atual será menos desastrosa para a
economia mundial do que a de 2001.
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Conforme as idéias do texto, assinale a opção correta.
O industrial brasileiro entrou em 2008 otimista, prevendo um bom nível de atividade para o primeiro semestre, segundo a
sondagem recém-divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A pesquisa foi realizada em 22 Estados, com
executivos de 1.394 empresas, entre os dias 2 e 22 de janeiro. Este último detalhe é especialmente importante: a expectativa
dos entrevistados, aparentemente, não foi afetada pelo noticiário sobre a crise internacional e sobre o risco de uma recessão nos
Estados Unidos. A grande aposta, segundo o levantamento, é no dinamismo do mercado interno, porque há pessimismo quanto
à evolução das exportações - mas essa avaliação já foi encontrada na edição anterior da sondagem, no trimestre anterior. A boa
disposição do empresariado foi confirmada pelos últimos números da Fiesp, distribuídos na quarta-feira, um dia depois de a CNI
divulgar sua sondagem. No ano passado, o nível de atividade da indústria paulista foi 6,1% superior ao de 2006 e o dinamismo
conservou-se até o último mês. Em dezembro, o nível de atividade ficou 7% acima do registrado um ano antes.

(O Estado de S. Paulo, 31/01/2008)

a)

A crise internacional e o risco de recessão nos Estados Unidos afetaram a expectativa positiva do industrial
brasileiro.

b)

Desde o trimestre anterior à sondagem, os industriais já estavam otimistas em relação às exportações.

c)

Os números divulgados pela Fiesp estão em desacordo com a sondagem divulgada pela CNI.

d)

O nível de atividade da indústria paulista em 2007 não confirma o otimismo demonstrado pelos industriais para
2008.

e)

Os entrevistados apostam no dinamismo do mercado interno e desacreditam na evolução das exportações.
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De acordo com as idéias do texto, assinale a opção correta.

a)

O problema do desemprego foi resolvido pelo rápido crescimento da economia mundial nos últimos anos.

b)

Se houver um acréscimo de 5 milhões de desempregados, o índice mundial de desemprego ficará em torno de 6,1%
da força de trabalho total.

c)

A Organização Internacional do Trabalho prevê que o contingente de desempregados no mundo chegue a 5 milhões

d)

de pessoas.
A situação dos trabalhadores empregados é em geral muito satisfatória.

e)

A quantidade de vagas abertas foi suficiente para abrigar todos os que chegavam ao mercado de trabalho.
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Conforme as idéias do texto, assinale a opção correta.

a)

O crescimento econômico melhora as condições no mundo do trabalho e contém o aumento do número de

b)

desempregados.
O crescimento de 5,2% da economia mundial assegurou a diminuição do número de desempregados.

c)

O mercado de trabalho em todo o mundo reagirá de forma positiva à redução da atividade econômica nos países
industrializados.

d)

A atual crise que surgiu nos países industrializados afetou severamente outros países.

e)

Em muitos países, o progresso econômico tem-se tornado um fator de aumento das desigualdades sociais.
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Em relação ao texto abaixo, assinale a opção incorreta.

a)

Os travessões das linhas 6 e 7 podem, sem prejuízo para a correção gramatical do período, ser substituídos por
parênteses.

b)

O termo "entretanto" (l. 24) pode, sem prejuízo para a informação srcinal do período, ser substituído por qualquer
um dos seguintes: porém, contudo, todavia, conquanto, porquanto.

c)

O segmento "a terceira maior mineradora do mundo" (l. 14 e 15) está entre vírgulas porque é um aposto.

d)

A expressão "incursões esporádicas" (l. 21) está sendo empregada com o sentido de entradas eventuais,

e)

penetrações casuais.
O emprego de vírgulas após "rápida" e "coordenada" (l. 12) tem a mesma justificativa gramatical.
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Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

a)

A palavra "empresa" (l. 2) é termo de coesão lexical que retoma o antecedente "Embratur" (l.1).

b)

Em "justifica-se" (l. 15), o "-se" indica sujeito indeterminado.

c)
d)

O termo "isso" (l. 7) constitui elemento coesivo, pois retoma o antecedente "US$ 91,74".
O emprego de vírgulas após "qualidade" (l. 12) e "bilíngües" (l. 13) isola elementos de mesma função gramatical
componentes de uma enumeração.

e)

O pronome "eles" (l. 3) constitui uma anáfora, pois se refere ao antecedente "turistas estrangeiros" (l. 1 e 2).
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Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto, adaptado de O Estado de S. Paulo, 5/02/2008.

a)

b)

c)

d)

e)
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Assinale a opção em que o trecho do texto de O Globo, 31/01/2008, foi transcrito com erro gramatical.

a)

A acumulação de superávits primários nas contas públicas, uma política que teve início no último trimestre de 1998,
depois do abalo causado na economia brasileira por uma crise fi nanceira que teve seu estopim na Rússia, vem
dando frutos nos últimos anos, com redução do déficit e da dívida da União, estados, municípios e companhias
estatais em relação ao PIB.

b)

Em 2008, segundo dados do Banco Central, a dívida líquida do setor público recuou para o equivalente a 42,8% do
Produto Interno Bruto, o mais baixo percentual apurado desde 1999. E o déficit total do setor público, no valor total
de R$ 58 bilhões, caiu para 2,27% do PIB.

c)

Com a redução de suas necessidades de financiamento, o setor público pode renovar mais facilmente seu
endividamento, e, nesse caso, o mercado tende a aceitar o pagamento de taxas de rentabilidade mais baixas para
os títulos do Tesouro.

d)

Para 2008, o Banco Central projeta nova queda na dívida líquida, e queda também do déficit, que encolheria para
1,2% do PIB. Mantendo essa tendência, ao fim de 2009 ou no decorrer de 2010, o déficit desapareceria,
equilibrando-se as contas públicas e estancando-se completamente o crescimento da dívida.

e)

A diminuição da dívida como proporção do PIB, assim como do déficit público total, significa que o Estado passou a
avançar menos sobre os recursos disponíveis para financiar o setor privado. Isso viabiliza a ampliação dos
investimentos, que pode ser financiado pelo aumento da poupança interna.
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Assinale o trecho do texto, adaptado de O Estado de S. Paulo, 6/02/2008, que apresenta erro gramatical.

a)

Turistas estrangeiros gastaram no Brasil, conforme os registros do Banco Central, o valor recorde de US$ 4,953
bilhões no ano passado, 14,7% mais do que em 2006.

b)

Não se estranhe, pois, que o déficit na conta do turismo tenha mais que dobrado, passando de US$ 1,448 bilhão
para US$ 3,258 bilhões.

c)

Ainda assim, o balanço cambial do turismo piorou, pois as despesas de brasileiros no exterior aumentaram 42%
entre 2006 e 2007, passando de US$ 5,764 bilhões para US$ 8,211 bilhões.

d)

Real valorizado e aumento do emprego e da renda são fatores que estimularam as viagens dos brasileiros ao
exterior, ao contrário do que ocorreu com os turistas que vem ao Brasil, que pagaram suas despesas com dólares
desvalorizados.

e)

O que não se justifi ca é o fato de o Brasil ocupar um modestíssimo 59º lugar entre os 124 países pesquisados pelo
Fórum Econômico Mundial, de Davos, no ano passado. E que o setor de turismo tenha um peso tão pequeno na
atividade econômica do País, da ordem de 2,8% do PIB, ante cerca de 11% em Portugal e na Espanha.
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Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de Zero Hora (RS), 11/02/2008. Assinale a opção que apresenta erro
gramatical.

a)

Os mundos cultural, econômico, financeiro e até rural giram em torno do que ocorre nessas concentrações que, pelo
menos desde a Idade Média, foram adquirindo feição própria e mostrando problemas específicos.

b)

A concentração mundial das populações nas cidades, fenômeno historicamente recente, torna essas aglomerações o
centro nervoso das sociedades. A problemática das cidades concentra a própria problemática da sociedade.

c)

As cidades são o cenário cada vez mais exclusivo em que, pelo desejo de progresso das sociedades, se realiza os

d)
e)
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direitos e se concretiza a ambição democrática e republicana de tratar a todos igualmente.
Questões como a educação, o trabalho, o lazer, o convívio, a assistência social, a produção ambiental, o transporte,
entre muitíssimas outras, têm nas cidades suas expressões mais agudas. Desenvolvimento sustentável é uma
expressão que faz sentido para os planejadores das cidades de hoje e de amanhã.
Para metrópoles européias ou norte-americanas, essa expressão pode significar uma preocupação fundamental na
preservação do ambiente, ao passo que para os demais continentes ela tem um sentido social inevitável, voltado
para a necessidade de superação de gargalos sociais e para a conquista de patamares mínimos de dignidade.
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Assinale o segmento do texto retirado de O Globo, 6/02/2008, transcrito corretamente, sem erro gramatical.

a)

Nas seis maiores regiões metropolitanas, o índice apurado pelo IBGE caíram para a faixa de 7% em dezembro, o
mais baixo da série estatística iniciada em 2002, com a adoção de uma nova metodologia. Na Grande São Paulo,
segundo a Fundação Seade, a parcela de trabalhadores sem emprego formal caiu para 14% (índice que chegou a
ultrapassar 19% há poucos anos).

b)

Mesmo com um aumento significativo da população economicamente ativa - ou seja, pessoas que havia desistido de
procurar emprego voltaram ao mercado de trabalho - da ordem de 2%, houve redução dos índices de desemprego.

c)

Depois de vários anos com baixo crescimento e insufi ciente geração de empregos, a economia brasileira conseguiu,
em 2007, expandir-se em ritmo próximo à média mundial. E o resultado foi ainda mais animador porque a criação
de empregos bateu recorde, com mais de 1,6 milhão de contratações com carteira assinada.

d)

Os salários não aumentaram em igual proporção, pois o mercado ainda estava na fase de absorção de mão-de-obra.
Ainda assim, os rendimentos dos trabalhadores praticamente encostou nos valores de 1995, período áureo do Plano

Real.

e)
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Tudo indica que esse processo de recuperação continuará se a economia brasileira conseguir sustentar taxas anuais
de crescimento acima de 4%, e isso dependerá de ajustes macro e microeconômicos. E deixar o mercado funcionar
são o melhor caminho para que esses ajustes se concretizem.

Q56576

Ano: 2008

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MPOGProva: Especialista em
Políticas Públicas e Gestão
Governamental

Assinale a opção que constitui continuação coesa e coerente para o trecho do texto retirado do Jornal do Brasil, 28/01/2008.
OseBrasil
tementre
na China
um depaíses
seus maiores
e mais
estratégicos
acaso,
alinham
os quatro
emergentes
abrigados
sob aparceiros
sigla Briccomerciais
(os outros no
sãoplaneta.
a RússiaNão
e apor
Índia).
As ambas
comprasasenações
vendas
de ambos os lados saltaram de US$ 1,54 bilhão em 1999 para mais de US$ 23 bilhões no ano passado.

a)

Os brasileiros exportam minério de ferro e soja aos bilhões. Vendem também aviões fabricados pela Embraer, café,
torneiras elétricas, cachaça, calçados, algodão. Importam máquinas industriais. Também adquirem toalhas e
brinquedos produzidos por chineses, e negociados aqui com a etiqueta de marcas brasileiras.

b)

E os encargos sociais que elevam até o dobro o custo de cada funcionário brasileiro. Está certo que deixou de citar o
fato de os empregados chineses arcarem com uma carga horária humilhante e terem pouco ou nenhum direito
trabalhista.

c)

O fato, contudo, é que os quase 60 tributos - entre taxas, impostos e contribuições - cobrados no Brasil
desestimulam o investimento. E não é de hoje que o país cobra a modernização das leis do trabalho.

d)

Ao responder por que é mais barato fabricar na China e comercializar aqui (tática já adotada por empresas
brasileiras e centenas de outras no mundo) cita, em primeiro lugar, a carga tributária - a brasileira corresponde a
36% do Produto Interno Bruto; a chinesa, a 17,5%.

e)

As reformas
e trabalhistaProvisória
estão na pauta
brasileira há anos.
A primeira,
à agenda
política este
no
embalo dotributária
fim da Contribuição
sobre Movimentação
Financeira
e da volta
urgência
de o governo
abrirano,
uma
frente para recriar a CPMF via Congresso.
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Q56577

Ano: 2008

Português Interpretação de Textos

Banca: ESAF

Órgão: MPOGProva: Especialista em
Políticas Públicas e Gestão
Governamental

Assinale a opção que constitui continuação coesa e coerente para o trecho retirado do Correio Braziliense, 6/02/2008.
Com 2 milhões de quilômetros quadrados, o cerrado é insurgência fi togeográfi ca do tipo savana de incalculável biodiversidade
vegetal e animal estendida sobre nove estados do Brasil: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Bahia, Maranhão e Piauí. Há tempos se encontra ameaçado pelo avanço de monoculturas (soja a mais visível),
pecuária extensiva, desmatamento, queimadas, carvoaria e outras formas de predação. Agora, relatório do Projeto de
Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (Probio) revela dado alarmante sobre a depredação no
espaço geográfi co do Distrito Federal.

a)

Assim mesmo porque as atividades agressivas ainda não avançaram sobre terrenos mais acidentados (morros) e as
últimas áreas de preservação.

b)

Nesse período de tempo, as causas que levam à destruição da paisagem típica, a explosão demográfi ca fi gura
como a principal. De fato, previsto para acolher contingente estimado em 500 mil pessoas, o DF conta hoje com 2,4
milhões de moradores.

c)

Põem em risco o regime de chuvas, a normalidade das variações de temperatura e o abastecimento de água.

d)

Nada menos de 362 mil hectares da cobertura fl oral da área já foram removidos. Em outros termos: apenas 37%
da vegetação srcinal permanecem intocados.

e)
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Entre essas conseqüências da violência ao sensível equilíbrio ecológico nos tratos de transição entre a mata e o
campo - função do cerrado -, a impermeabilização dos solos e o desaparecimento de insurgências hídricas são as
mais funestas.

Q56578

Ano: 2008

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MPOGProva: Especialista em
Políticas Públicas e Gestão
Governamental

Assinale a justificativa para os sinais de pontuação que está incorreta.

O emprego de vírgula após

a)

"americana" (l. 3) justifica-se porque a oração subseqüente é adjetiva explicativa.

b)

"juros" (l.10) justifica-se porque a oração subseqüente é reduzida de gerúndio.

c)

"evidências" (l. 8) justifica-se porque isola adjunto adverbial anteposto à oração principal.

d)

"brasileira" (l. 6) justifica-se por isolar a oração subseqüente, que é adjetiva restritiva.

e)

"Lula" (l. 15) e após "real" (l. 17) justifica-se porque a oração isolada é subordinada adverbial causal intercalada.
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Q56579

Ano: 2008

Português Pontuação

Banca: ESAF

Órgão: MPOGProva: Especialista em
Políticas Públicas e Gestão
Governamental

Assinale a opção em que o trecho adaptado de O Estado de S. Paulo, 26/01/2008, foi transcrito de forma gramaticalmente
correta.

a)

O setor que mais empregou foi o de serviços, onde foram abertas 587,1 mil vagas (crescimento de 5,29% em
relação a 2006). A maioria desses postos foram criadas no comércio, administração de imóveis e serviços técnicoprofissionais (249,3 mil, com aumento de 8,91% sobre 2006), bem como nos serviços de alojamento, alimentação e
manutenção (170,2 mil, + 4,13%).

b)

Esse crescimento recorde, foi conseqüência da aceleração do ritmo de desenvolvimento de todos os setores da
atividade econômica, em todas as regiões do País, e da formalização do emprego.

c)

O emprego com carteira assinada cresceu 5,85% em 2007, com a criação de 1,617 milhão de postos de trabalho
formais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

d)

Isso se deve, em grande parte, ao aquecimento das atividades de construção civil, onde a remuneração é inferior a
média dos salários pagos no setor de serviços, mas que têm repercussão em uma grande variedade de atividades.

e)

O segundo maior gerador líquido de vagas formais foi o comércio propriamente dito, com 405 mil postos formais. O
crescimento de 6,56% em relação a 2006 foram obtidos, em parte, graças à formalização de empregos
preexistentes, o que trouxe inegáveis vantagens para empregados que passaram a ter direito a assistência médica,
férias, 13º salário, recolhimento previdenciário e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
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Q2119

Ano: 2006

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Nas questões 01 e 02, assinale a opção que está de acordo com as idéias do texto.

Assinale a opção que está de acordo
com as idéias do texto.

A mobilização permanente dos movimentos
proletários estimulou o aparecimento de um Estado
cada vez mais interventor, que, em meados do século
XX (também por conta de outros fatores), realizou-se
plenamente: o Estado Social. O Direito e a Justiça do
Trabalho são, em última análise, uma das expressões
desse Estado Social (menos liberal e mais interveniente),
uma vez que um dos pressupostos do direito trabalhista é
que há, entre empregado e empregador, um desnível de
poder que deve ser sanado, inclusive por meio da atuação
jurídica estatal. Dessa forma, não é exagero dizer, a
pressão dos trabalhadores ao longo dos séculos XIX e XX
ajudou a democratizar várias sociedades capitalistas no
Ocidente - dado que fez surgir, como conseqüência de
suas lutas, as primeiras normas do Direito do Trabalho,
materializadas nos primeiros acordos entre trabalhadores
e patrões. A existência dos movimentos proletários é,
portanto, a causa histórica da formação do Direito e da
Justiça do Trabalho no mundo.

(Raquel Veras Franco, Breve Histórico da Justiça e do Direito do Trabalho
no Mundo - http://www.tst.gov.br/Srcar/Documentos/Historico)

a)

As primeiras normas do Direito do Trabalho impulsionaram as lutas dos trabalhadores por sua revogação.

b)

O Estado Social, como menos liberal e mais interveniente, ainda ignora o Direito e a Justiça do Trabalho.

c)

Entre empregado e empregador, segundo os pressupostos do direito trabalhista, há uma simetria que deve ser
mantida.

d)

A pressão dos trabalhadores ao longo dos séculos XIX e XX prejudicou a democratização das sociedades capitalistas
do ocidente.

e)

A realização do Estado Social decorre, em parte, da mobilização permanente dos movimentos proletários do século

XX.
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Q2120

Ano: 2006

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

O exame sereno dos fatos mostra que o Movimento
dos Sem-Terra - MST tem sido, ao longo dos anos,
instrumento de contenção política da revolta desesperada
dos que se encontram sem lugar no mundo. Sem o MST,
provavelmente haveria hordas de excluídos saqueando
e incendiando os campos, como em outros tempos
históricos. Fala-se muito no direito de propriedade como
extensão natural da liberdade dos homens. Mas o direito
à propriedade não é o direito que a herança atribui.
O acesso à propriedade da terra, que é, em princípio,
direito de todos os homens, não pode ser impedido pela
voracidade ambiciosa de alguns. A terra não deve servir ao
enriquecimento, porque é o único meio de sobrevivência
de todos os seres. A terra e a água são indispensáveis à
vida, e o direito à vida, de acordo com os mais antigos
princípios de justiça, é anterior ao direito à propriedade e
sobre ele prevalece.
(Mauro Santayana, Jornal do Brasil, 19/04/2006)

a)

A atuação do MST tem sido benéfica à sociedade, pois contém a possível onda de saques e incêndios no campo.

b)

O MST permite a explosão da revolta desesperada dos que se encontram sem lugar no mundo.

c)

O direito à propriedade deve ser circunscrito ao que a herança atribui aos beneficiários.

d)

A terra deve servir ao enriquecimento e ao desenvolvimento de apenas alguns setores da sociedade.

e)

O direito à propriedade deve prevalecer sobre o direito à vida, em qualquer circunstância.
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Q2121

Ano: 2006

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Assinale a opção que representa continuidade coesa e coerente para o texto abaixo.
Em 1850, o Brasil tinha dois milhões de escravos. Na Europa, a revolução industrial passou a exigir cada vez mais mão-de-obra,
que se tornou escassa. Por outro lado, a mão-de-obra livre do país não servia aos propósitos da plantação cafeeira. A solução
preconizada então foi a imigração européia. Começam a criar, na época imperial, colônias de imigrantes, trazidos com a
convicção de uma natural superioridade da raça com uma ética própria para o trabalho. Em 1824, foi criada a primeira colônia
alemã em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
(Sidnei Machado - http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/ viewPDFInterstitial/1766/1463)

a)

Por meio de contratos de parceria, os imigrantes europeus vendiam seu trabalho futuro.

b)

Contanto que, em 1852, Vergueiro, comece a contratar diretamente imigrantes na Europa, financiado pelo governo.

c)

Ficava devendo as passagens, transporte, comissões de contrato, além de outras despesas.

d)

Porquanto, nesse contexto, os escravos libertos passaram a não ter trabalho, ficando sem condições de inserção
social e de sobrevivência.

e)

No entanto, o trabalho foi fornecido ao trabalhador europeu, pois era mais vantajoso ao proprietário, dadas as

condições contratuais onerosas impostas aos imigrantes.
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Q2122

Ano: 2006

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Julgue como verdadeiros (V) ou falsos (F) os itens a respeito do texto abaixo.
Uma única inovação ocorrida no século XV teve
enorme influência para o progresso, a inclusão social
e a redução da pobreza. Foi a invenção do conceito
de capital social pelo frei Luca Paccioli, o criador da
contabilidade. Antes de Luca Paccioli, um comerciante
ou produtor que não pagasse suas dívidas poderia
ter todos os bens pessoais, como casa, móveis e
poupança, arrestados por um juiz ou credor.
Muitos cientistas políticos e sociólogos usam o termo
capital social e forma equivocada, numa tentativa
deliberada de confundir o leitor.
(Adaptado de Stephen Kanitz, O capital social.Veja, 12 de abril, 2006)
( ) Depreende-se da expressão "Uma única inovação" (l.1) que as demais inovações ocorridas no século XV não resistem até hoje.
( ) Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao trocar "invenção(l.3) por criação e "criador"(l.4) por inventor,
respectivamente.
( ) Apesar de se classificar como artigo indefinido, o artigo "um"(l.5) tem a função de determinar ou identificar, no texto,
"comerciante"(l.5) e "produtor"(l.6).
( ) Por integrar uma enumeração, a vírgula depois de "poupança"(l.8) é facultativa e pode ser suprimida sem que se prejudique a
correção gramatical do texto.
( ) Por constituir um valor oposto às informações do primeiro parágrafo, o período final do texto admite ser iniciado pelo
conectivo No entanto, seguido de vírgula, fazendo-se os ajustes nas iniciais maiúsculas.
A seqüência correta é

a)

VVFVF

b)

FVFFV

c)

VFFFV

d)

FVVFF

e)

FFVVF
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Q2123

Ano: 2006

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a opção que apresenta erro gramatical.

a)

No livro Breve História do Trabalho no Brasil , Almir Pazzianotto esboça a trajetória da classe trabalhadora, da
colonização portuguesa ao último governo militar. Mostra como se explorou, sem limites éticos e humanos, a mãode-obra indígena e negra e como, durante a Primeira República, as oligarquias, com medo das idéias revolucionárias
trazidas pelos imigrantes, procuraram bloquear as tentativas de organização dos trabalhadores.

b)

Mostra também como se desenhou o modelo sindical brasileiro, a partir do primeiro governo de Getúlio Vargas, e
por que esse modelo se manteve incólume até a Constituição de 1988, apesar das profundas transformações
político-institucionais pelas quais passou o País nesse período.

c)

Registra, também, que a redemocratização do Brasil significou apenas uma atenuação do modelo anterior, sendo
ainda marcante a participação do Estado na vida sindical, por meio de normas obrigatórias relativas a modelo de
organização, registro, quotas compulsórias, negociações salariais e dissídios coletivos.

d)

O autor dedica atenção especial à figura marcante de Getúlio Vargas, suas idéias sobre o movimento trabalhista e
sobre o papel reservado às classes operárias no desenvolvimento nacional, trazendo o livro, em apêndice, a íntegra
da Carta Testamento e de três célebres discursos proferidos no Dia do Trabalho.

e)

Embora fundamentado em sólida bibliografia, o livro não tem a aridez dos textos acadêmicos. Almir Pazzianotto
Pinto, como advogado trabalhista no ABCD paulista, como Ministro do Trabalho ou como Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, conviveu com muitos dos personagens que retratam e foi testemunha de outras tantas
histórias que registra, emprestando, assim, um calor especial à narrativa.

(http://www.stpinf.com:8080/producao/genadm.nsf/Paginas)
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Q2124

Ano: 2006

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a opção que apresenta erro.

a)

A Primeira Revolução Industrial pode ser entendida como uma guinada de todos os indicadores econômicos ingleses,
sobretudo nas duas últimas décadas do século XVIII.

b)

Tal avanço dos indicadores econômicos tiveram várias razões: a intensificação do Comércio Internacional desde o
século XVI, a Revolução Agrícola (e a expulsão de vastos contingentes de campesinos para as cidades), o
surgimento de uma indústria têxtil inglesa etc.

c)

Esses acontecimentos propiciaram o que o historiador Eric Hobsbawm chama de a "partida para o crescimento autosustentável". Por "crescimento auto-sustentável" entende-se: o poder produtivo das sociedades humanas, até então
sujeito a variáveis climáticas ou demográficas, tornou-se crescente e constante - livre de epidemias, fomes, pestes
ou intempéries, que regularmente ceifavam grandes contingentes de mão-deobra em quase toda a Europa.

d)

Contraposto à Idade Média, em que o problema crônico da produção era a falta de homens e mulheres nos campos
(e não de terras), o período que se segue à Revolução Industrial é aquele em que o homem começa a tornar-se um

e)

pouco mais supérfluo.
Como explicita Hobsbawm, trata-se de período em que, às grandes massas de desempregados e campesinos
desapossados, juntou-se um sistema fabril mecanizado que produzia "em quantidades tão grandes e a um custo tão
rapidamente decrescente a ponto de não mais depender da demanda existente, mas de criar o seu próprio
mercado". (Raquel Veras Franco, Breve Histórico da Justiça e do Direito do Trabalho no Mundo.

(http://www.tst.gov.br/Srcar/Documentos/Historico)
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Q2125

Ano: 2006

Português Sintaxe
Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Os trechos a seguir constituem um texto. Assinale a opção que apresenta erro de concordância.

a)

As riquezas geradas eram, de fato, imensas e as condições de vida nas cidades costumavam ser horríveis. Para se
ter idéia, alguns recenseamentos ingleses, da década de 1840, relatam que o homem do campo vivia, em média, 50
anos e o da cidade, 30 anos.

b)

Talvez esses números sejam indicadores da dramaticidade das modificações ocasionadas, na vida de milhões de
seres humanos, pela Revolução Industrial.

c)

Essa dramaticidade que, muitas vezes, nos escapa, mas que podemos entrever, como nos informa Hobsbawm, se
levarmos em conta que era comum, nas primeiras décadas dos oitocentos, encontrar trabalhadores citadinos
vivendo de forma que seria absolutamente irreconhecível para seus avós ou mesmo para seus pais.

d)

A fragmentação das sociedades campesinas tradicionais, que srcinou as grandes massas nas cidades, fazem com
que, nas palavras de Hobsbawm, "nada se tornasse mais inevitável" do que o aparecimento dos movimentos
operários.

e)

Aqueles trabalhadores, que viviam em condições insuportáveis, não tinham quaisquer recursos legais, somente
alguns rudimentos de proteção pública.

(Raquel Veras Franco, Breve Histórico da Justiça e do Direito do Trabalho no Mundo http://www.tst.gov.br/Srcar/Documentos/ Historico)
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Q2126

Ano: 2006

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a opção gramaticalmente correta.

a)

O primeiro
dos espanhóis
e portugueses
peladaAmérica
o ouro acumulado.
A mera
do ouro, a
no
entanto,interesse
não assegurou
à Portugal
a manutenção
colônia,foi
ameaçada
de ocupação.
Nesseexploração
período, somente
ocupação representava verdadeiro domínio. Por outro lado, os gastos de defesa eram bastante elevados.

b)

Como os portugueses já possuíam experiência no cultivo do açúcar em grande escala nas ilhas do Atlântico, a junção
desse conhecimento técnico dos portugueses com a capacidade de transporte dos holandeses na Europa permitiriam
a produção do açúcar em larga escala no Brasil.

c)

O principal problema para essa expansão seria a mãode- obra, pois não haviam na colônia e o transporte de
Portugal era economicamente inviável.

d)

Na expansão da plantação do açúcar no Brasil, Portugal utilizou-se, inicialmente, do trabalho de índios escravizados.
Mas o sistema de monopólio da produção do açúcar entraram em decadência com o início da produção nas ilhas das
Antilhas, fazendo com que o preço do produto caísse.

e)

A necessidade política de colonização das terras e a ausência de mão-de-obra excedente na Península Ibérica, na
época, levaram Portugal a optar pela introdução da mão-de-obra escrava africana (negra).

(Sidnei Machado .http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/ article/viewPDFInterstitial/1766/1463)
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Q2127

Ano: 2006

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Os trechos a seguir foram adaptados de uma reportagem da Folha de S. Paulo, 30 de abril de 2006. Assinale aquele que não
apresenta erro de natureza gramatical.

a)

Um diploma universitário ou o ingresso no ensino superior não são garantias que os salários não se deteriorem de
modo mais intenso nos períodos de crise, pois as maiores perdas entre 2002 e 2006, ocorreram nos trabalhadores
com mais de 11 anos de estudo.

b)

A maior perda real da remuneração das pessoas, com maior nível de instrução ocorre em razão da grande oferta de
mão-de-obra qualificada, sem ter a contrapartida da expansão das vagas "de classe média".

c)

À força de trabalho "abundante" traz-se um alto nível de competição no mercado de trabalho que "achatam" os

d)

salários, especialmente em períodos de fraco nível de atividade econômica.
Com farta oferta de mão-de-obra no Brasil, as empresas podem selecionar profissionais qualificados pagando-lhes
salários mais baixos e, muitas vezes, contratar um profissional mais capacitado do que a função exigiria.

e)
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O fenômeno não é uma tendência mundial: trata-se de uma anomalia do mercado de trabalho brasileiro, que existe
uma redução de postos de trabalho possuindo remunerações mais elevadas por que o modelo econômico brasileiro
destrói empregos de classe média.

Q2128

Ano: 2006

Português Morfologia
Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.
A história do petróleo no Brasil, dos primeiros passos até este(1) novo degrau, que é a conquista da autosuficiência, não tem
nome ou fisionomia particular. Pertence, na verdade, a todos os (2) brasileiros e administradores que acreditaram na
possibilidade de o nosso país desenvolver o seu setor de petróleo com competência e talento. Ela foi escrita, capítulo a(3)
capítulo, por valorosos trabalhadores de várias categorias, do técnico de ponta ao mais modesto operário, e não somente(4)
por esses, que labutam na linha de frente, nos trabalhos de pesquisas e análises, como também, com igual dedicação e
entusiasmo, pelos que lhe(5) dão suporte, na retaguarda, inclusive no plano administrativo, essencial quando eficiente.
(Joel Mendes Rennó, Jornal do Brasil, 19/04/2006)

a)

1

b)

2

c)
d)

3
4

e)

5

495

Q2129

Ano: 2006

Português Pontuação
Banca: ESAF

Órgão: MTEProva: Auditor Fiscal do
Trabalho

Em relação ao texto a seguir, assinale a opção incorreta.
O Estado Contemporâneo enfrenta desafios maiores
do que os do Estado Moderno. Se o segundo
deveria, precipuamente, garantir o funcionamento
da concorrência mercantil, o Estado Contemporâneo
deve equilibrar
garantir, ao
tempo,
igualdade;
deve
os mesmo
interesses
entreliberdade
capital eetrabalho,
tornando-se, para isso, cada vez mais intervencionista
- o que o faz passar, aliás, por duas crises: a da
legitimação (dessa intervenção) e a fiscal (diferença
crescente entre as saídas necessárias e as entradas
insuficientes à distribuição de recursos).
(Raquel Veras Franco, Breve Histórico da Justiça e do Direito do Trabalho no Mundo http://www.tst.gov.br/Srcar/Documentos/Historico)

a)

Em "maiores do que"(l.1 e 2), a eliminação de "do" mantém a correção gramatical do período.

b)

A expressão "segundo"(l.2) retoma o antecedente "Estado Moderno"(l.2).

c)

O sinal de dois-pontos(l.8) isola citação de outra voz que não a do autor do texto.

d)

Em "que o faz passar"(l.8), o pronome "o" retoma o antecedente "Estado Contemporâneo"(l.4).

e)

Os parênteses podem ser eliminados, sem prejuízo para a correção gramatical do período, desde que se coloque um
travessão antes de "diferença"(l. 9).
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Assinale a opção que não está de acordo com as estruturas do texto.
A relação conflituosa entre fazendeiros e colonos,
aliada à crescente dificuldade de importação de escravos
negros da África a partir da década de 60, exige que se use

a mão-de-obra nativa, forçando-a ao trabalho na lavoura.
Os fazendeiros também reclamavam uma legislação que
permitisse garantias dos investimentos na mão-de-obra,
do cumprimento dos contratos, da repressão às greves
e, ainda, que lhes propiciasse adequada produtividade.
A promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871,
sinalizando a abolição da escravidão, criou as condições
para uma legislação que, ao mesmo tempo em que fazia
a regulação minuciosa da contratação do trabalho livre,
previa a obrigação de o homem livre contratar, como
mecanismo de combate à vadiagem.
(Sidnei Machado - http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/ article/viewPDFInterstitial/1766/1463)

a)

A forma verbal "exige"(l.3) está no singular para concordar com "relação conflituosa"(l.1).

b)

A expressão "reclamavam"(l.5) está sendo empregada com o sentido de lamentavam.

c)

A substituição de "se use"(l.3) por seja usada mantém a correção gramatical do período.

d)

Em "que lhes propiciasse"(l.8) o pronome "lhes" referese a "Os fazendeiros"(l.5).

e)

As vírgulas após "1871"(l.9) e após "escravidão"(l.10) isolam oração reduzida de gerúndio.
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Assinale a opção que apresenta justificativa correta para o emprego da vírgula correspondente.
O setor de petróleo brasileiro merece legitimamente a comemoração pelo sucesso presente, (1) e as perspectivas do futuro
contemplam êxito no trabalho de todas as empresas que atuam nessa área no Brasil, em especial, a Petrobras. Este futuro terá,
com certeza, a marca do realismo e da humildade, (2) que são duas virtudes que, invariavelmente, andam juntas. Realismo no
reconhecimento das possibilidades e limitações de todas as coisas. Humildade na renúncia a qualquer espécie de soberba, (3) de
cega arrogância, (4) entendendo que a construção de uma nação e a consolidação de empresas fortes não são façanhas apenas
de um punhado de homens, mas, sim, do esforço de uma sociedade inteira, (5) unida pelos laços multiplicadores da
solidariedade nacional.
(Joel Mendes Rennó, Jornal do Brasil, 19/04/2006)

a)

1 - Isola oração subordinada adjetiva explicativa.

b)

2 - Isola oração subordinada adjetiva restritiva.

c)

3 - Isola complemento circunstancial.

d)

4 - Isola oração reduzida de gerúndio.

e)

5 - Isola oração apositiva.
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Avalie as afirmações abaixo, a respeito do emprego das estruturas lingüísticas no texto, para assinalar a opção correta.
Quando se ouve a palavra "preço", as primeiras
imagens que invadem nossa mente são as de cartazes
de liquidação, máquinas registradoras, cheques e
cartões de crédito. Mesmo nas sociedades orientais,
menos capitalistas que a nossa, a idéia de preço é

sempre ligada à noção de objeto de valor.
Porém, diferentemente do que a mídia informa, nem
tudo pode ser comprado e parcelado em três vezes no
cartão. As coisas realmente importantes da vida têm
seu preço, isso é certo, mas a forma de pagamento é
bem diversa das praticadas nos shopping centers.
Na infinita negociação que é viver, se sairá melhor
aquele que possuir uma sólida conta corrente de
reservas emocionais e de bom senso do que aquele
que confia apenas em sua coleção de cartões de
plástico. Lucrará mais aquele que souber responder
com sabedoria a pergunta: vale a pena pagar o
preço?
(Adaptado da Revista Planeta, maio de 2006)
I."imagens"(l.2),
Para a coerência
textual,
o vocábulo
pode implícita
ser interpretado
como um
pronome,
substituindo o substantivo
quanto
como
um artigo"as"(l.2)
definidotanto
que deixa
a concordância
com
"imagens".
II. O acento indicativo de crase em "à noção"(l.6) decorre da presença da preposição a, exigida por "ligada"(l.6) e do artigo
determinante de "noção".
III. Por ser expressa a comparação em estrutura oracional, o termo "do que"(l.7) pode ser escrito apenas como "que", sem
prejuízo da correção gramatical do texto.
IV. A retirada do pronome em "isso é certo"(l.10) resulta em erro gramatical, porque a oração fica sem sujeito; o que prejudica a
coesão textual.
V. Devido ao emprego da vírgula, mantém-se a coerência textual e a correção gramatical ao empregar o pronome átono depois
do verbo em "se sairá"(l.12): sairá-se.
VI. As regras gramaticais possibilitam também o emprego do acento indicador de crase em "a pergunta"(l.17): à pergunta.
Estão corretos apenas os itens

a)

I, II e VI

b)

I, II, III e V
I, IV e VI

c)
d)

II, III, V e VI

e)

III, IV e V
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Assinale a opção de proposta de alteração para o texto que resulta em erro gramatical e/ou incoerência textual.
No atual estágio da sociedade brasileira, se se
deseja um regime democrático, não basta abolir a
necessidade de bens básicos. É necessário que o
processo produtivo seja capaz de continuar, com
eficiência, a produção e a oferta de bens considerados
supérfluos.
Em se tratando de um compromisso democrático,
uma hierarquia de prioridades deve colocar o
básico sobre o supérfluo. O que deve servir como
incentivo para a proposta de casar democracia, fim
da apartação e eficiência econômica em geral é o
fato de que o potencial econômico do país permite
otimismo quanto à possibilidade de atender todas
essas necessidades, dentro de uma estratégia em
que o tempo não será muito longo.
(Adaptado de Cristovam Buarque, Da modernidade técnica à modernidade ética, p.29)

a)

Substituir a relação expressa por "em que o tempo" (l.14 e 15) pela relação expressa por cujo tempo.

b)

Inserir o pronome indicativo de indeterminação de sujeito depois de "abolir"(l.2), resultando em: abolir-se.

c)

Retirar a preposição da expressão "Em se tratando" (l.7), deslocando-se o pronome para depois do verbo e fazendose os ajustes nas iniciais maiúsculas; o que resulta em Tratando-se.

d)

Inserir a preposição a antes de "todas essas necessidades"(l.13 e 14).

e)

Substituir o conectivo de valor condicional "se" (l.1) por caso, resultando em: caso se.
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A Revolução Industrial também causou a formação de enormes aglomerados de desempregados nas cidades, ___1___ , em geral,
cresciam sem nenhum planejamento urbano. Esse fenômeno, __2___ não passou despercebido a escritores como Émile Zola ou
Alexis de Toqueville, propiciou o surgimento de fenômenos __3__desconhecidos, __4___ o alcoolismo e a demência em massa.

(Raquel Veras Franco, Breve Histórico da Justiça e do Direito do Trabalho no Mundo http://www.tst.gov.br/Srcar/Documentos/Historico)
assinale a opção que preenche orretamente as lacunas do texto:

a)

as quais - cujo - já - seja

b)

que - que - até então - como

c)

cujas - porém - então - tais como
e - todavia - antes - sejam

d)
e)
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A extinção do uso da mão-de-obra escrava no Brasil se deu por um processo lento, com vistas à transição para a formação de um
mercado de trabalho livre.___1____, a segunda metade do século XIX é um período marcado pela preocupação de constituição e
regulamentação legal do uso do trabalho livre no Brasil. A regulação dessas novas modalidades de uso da mão-de-obra contou
com a mediação do Estado (Império), que disciplinava os contornos do trabalho livre. ___2___haja uma inexplicável lacuna na
bibliografia do direito do trabalho, as leis de locação e serviços de 1830,1837 e 1879 representam o principal marco na
experiência de intervenção estatal na contratação do trabalho livre no Brasil. O período de transição da escravidão ___3___
adoção do trabalho livre é longo. A importação de mão-de-obra européia tem início no ano de 1850, __4__ talvez a primeira
experiência na importação de colonos pela firma Vergueiro & Cia. Os colonos eram cativados para o paraíso de terras férteis e
abundantes __5__ oferta de trabalho livre e passavam a conviver com a mão-de-obra escrava nas fazendas.
(Sidnei Machado - http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/ viewPDFInterstitial/1766/1463)
assinale a opção que preenche orretamente as lacunas do texto

a)

Todavia - Contudo - na - era - com a

b)

Por isso - Conquanto - para a - sendo - pela

c)

Porquanto - No entanto - com - a - é - da

d)

Conquanto - Desde que - até a - seria - na
No entanto - Porquanto - pela - foi - e

e)
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Os primeiros imigrantes trazidos por empresas importadoras eram, em geral, obrigados __1__assinar contratos de parceria com o
importador para trabalharem nas lavouras do café do estado de São Paulo. O contratante adiantava __2__ despesas de
transporte da Europa __3__ colônias e o necessário __4__subsistência inicial. Nas colônias, o imigrante recebia determinado
número de pés de café para cultivar. Tinha direito __5__ meação no resultado da venda.
(Sidnei Machado, http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/ viewPDFInterstitial/1766/1463)
assinale a opção que preenche orretamente as lacunas do texto

a)

à - as - as - à - a

b)

à - às - às - à - à

c)

a - as - as - a - a

d)

a - às - às - a - à

e)

a - as - às - à - à
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Os trechos a seguir constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses e assinale a resposta correta.
( ) Essa meta, alcançada 53 anos depois, começou a ganhar contornos de realidade nos anos 80, quando a empresa atingiu a
produção de 500 mil barris/dia.
( ) Criada pelo decreto assinado pelo presidente Getúlio Vargas, em 3 de outubro de 1953, a Petrobras já nasceu com a missão
de alcançar a auto-suficiência na produção brasileira de petróleo.
( ) Entretanto, foi no início da década de 70 que começou a ser delineada a estratégia que resultaria nas primeiras conquistas da
empresa. Na época, o país crescia a taxas de 10% ao ano, o que contribuiu para que, naquela década, o consumo de derivados
duplicasse.
( ) Porém, foi depois do alinhamento de preços dos combustíveis às cotações internacionais que a empresa conseguiu maior
acesso ao mercado de capitais internacional. Com isso, obteve os recursos para financiar os investimentos necessários que
resultaram na auto-suficiência.
( ) Assim, ao longo das últimas cinco décadas, diante do nacionalismo que cerca o petróleo no Brasil, os interesses da Petrobras
confundiram-se com os do país.
(Jornal do Brasil, 23/04/2006)

a)

3º, 1º, 4º, 2º, 5º
1º, 2º, 3º, 4º, 5º

b)
c)

2º, 1º, 3º, 5º, 4º

d)

4º, 5º, 1º, 3º, 2º

e)

5º, 3º, 2º, 1º, 4º
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Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a opção que apresenta erro de pontuação.

a)

As dívidas contraídas na imigração eram pagas com juros de 6% ao ano, não podendo o colono deixar de cumprir o
contrato antes de saldá-las integralmente, além de ter de comunicar o contratante com seis meses de antecedência.

b)

O não-cumprimento do contrato gerava multa para o colono. Outras cláusulas apareciam nos regulamentos das
colônias, tais como as que impunham um controle disciplinar rigoroso, com aplicação de penas severas aos
infratores.

c)

As experiências iniciais do trabalho livre do colono foram marcadas por inúmeros conflitos, desentendimentos,
greves, denúncias de cobranças de taxas abusivas pelo importador, rebeldia contra controle moral e disciplinar
severo imposto nas colônias.

d)

Esses fatos redundaram na acusação de Portugal ao Brasil da prática de escravidão disfarçada. O descumprimento
do contrato pelo colono, por exemplo, poderia representar, além da rescisão, a multa e a pena de prisão de oito dias
a três meses.

e)

Contudo, para os fazendeiros, o clima era, de insegurança generalizada no cumprimento dos contratos, o que
reclamaria uma regulamentação jurídica mais eficiente do que a então vigente.
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1 Cometer erros não é bom, mas pior é não aprender com eles. Os erros fazem parte de todo processo de crescimento. E, quanto
mais aprendermos com eles, mais saudável será esse crescimento e, conseqüentemente, mais raros serão os erros. Sabe-se que,
durante a vida, não paramos de crescer. Mas não são todos que aceitam que também não paramos de aprender. Durante a vida
toda.
(Adaptado de ISTOÉ, Editorial,19/10/2005)
Depreende-se do texto que

a)

o crescimento evita erros.

b)

sem aprendizado não há erros.

c)

nem todos aceitam os próprios erros.

d)

o amadurecimento signifi ca uma vida isenta de erros.

e)

aprender com os erros significa crescer saudavelmente.
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Leia o seguinte texto para responder às questões 02 e
03.
De fato, os jovens têm motivos para se sentirem
inseguros. Começam a vida profi ssional assombrados
pelos altos índices de desemprego. Quase a metade
dos desempregados nos grandes centros no Brasil é
jovem. Além da falta de experiência, há o despreparo
mesmo. Grande parte tem baixa escolaridade. O
mercado de trabalho ajuda a perpetuar a desigualdade.
Muitos jovens deixam de estudar para trabalhar.
Mas a disputa é acirrada também entre os mais
bem-preparados. A grande oferta de mão-de-obra
resulta em um processo cruel de avaliação, com testes
de conhecimentos e de raciocínio lógico, redação,
dinâmicas de grupo, entrevistas. E não é só. O jovem
deve demonstrar habilidades que muitas vezes
nem teve tempo de saber se possui ou de descobrir
como adquiri-las. Como o conhecimento hoje fica

obsoleto muito rápido, a qualifi cação e o potencial
comportamental é que defi nem um bom candidato, e
não só o preparo técnico.

(Adaptado de ISTOÉ 5/10/2005)

Avalie, como verdadeiros (V) ou falsos (F), os motivos compatíveis com aquilo que o texto considera fatores de insegurança para
os jovens.
( ) A necessidade de trocar o trabalho pelos estudos faz
com que muitos dos jovens que ingressam no mercado
de trabalho sejam despreparados, tenham pouca
experiência e baixa escolaridade.
( ) O preparo técnico – que nem todos possuem – perpetua
a desigualdade social porque facilita a disputa apenas
para
os no
mais
bem-preparados,
tanto nos conhecimentos
quanto
potencial
comportamental.
( ) Os conhecimentos, o raciocínio lógico e as habilidades
de redigir, avaliados nos testes e as entrevistas
compõem processos de seleção que chegam a ser
cruéis por causa da grande oferta de mão-de-obra.
( ) Muitas vezes, para ingressar no mercado de trabalho,
o jovem candidato a um emprego não pode demo nstrar
certas habilidades, ou por não ter tido tempo de descobrir
que as possui ou por não saber como adquiri-las.
( ) Para o conhecimento tornar-se obsoleto, as entrevistas
e as dinâmicas de grupo constituem as técnicas mais
reveladoras do potencial de comportamento que
vai definir um bom candidato ao atual mercado de
trabalho.
A seqüência correta é

a)

VFVVF

b)

VVFFF

c)

VFFVV

d)

FFVVF

e)

FVVFV
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Assinale a opção incorreta a respeito do emprego das estruturas lingüísticas do texto.

a)

A relação de sentidos entre os dois primeiros períodos sintáticos do texto permite subentender uma idéia explicativa,
expressa pela conjunção Pois, antes de "Começam" (l.2).

b)

Como a expressão "a metade" (l.3) pode ser considerada um sinônimo textual para 50%, a substituição daquela
por esta preservaria a coerência textual e a correção gramatical.

c)

A regência do verbo resultar permite a troca da preposição "em"(l.11) pela preposição de; mas, nesse caso, a
relação semântica entre "oferta" (l.10) e "processo"(l.11) se inverte.

d)

A função textual da oração "E não é só" (l.13) é a de fazer o leitor antecipar que, além das idéias expostas nos dois
períodos sintáticos anteriores, mais problemas serão enumerados nos períodos seguintes.

e)

A forma de singular em "é" (l.18) deve-se ao emprego do vocábulo "que" (l.18); pois o verbo que se flexiona de
acordo com o sujeito da oração é "definem" (l.18).
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As questões 04 e 05 tomam por base o seguinte trecho
adaptado de uma entrevista publicada em Época, de 6 de
fevereiro, 2006.
Época - Qual é o grande problema brasileiro?
Ricardo Neves - Assim como a inflação foi nosso
dragão tempos atrás, a informalidade é nosso câncer
que está entrando em metástase. A informalidade tem
três eixos. O primeiro são os direitos de propriedade. Os
barracos das favelas não podem ser comercializados,
não podem ser usados para conseguir crédito. O
segundo é o trabalho. Estima-se que entre 55% e
60% dos trabalhadores estão na informalidade. São
pessoas que não contribuem, não pagam INSS. A
carga tributária fica concentrada nos 40% restantes
da população. O terceiro é a informalidade na cadeia
produtiva. São empresas que estão fora da lei, seja
porque os tributos são altos, seja porque a burocracia
é complicada.

Assinale a opção que dá continuidade, gramaticalmente correta e coerente com a argumentação, ao seguinte início de resumo
para o texto:
O grande problema brasileiro é a informalidade,

a)

porque os barracos, construídos irregularmente e não podendo serem comercializados impedem o crédito dos
trabalhadores que ao não contribuirem para o INSS estão fora da lei, tanto quanto as empresas que também não o
fazem quando atuem fora do sistema formal.

b)

pois, sem crédito, os proprietários de barracos, por exemplo, não podem contribuir para a carga de tributos
necessária na estabilidade e legalização das empresas que deveriam ser formais mas não regularizam suas situações
contábeis.

c)

que se apóia em três aspectos: a não inexistência dos direitos à propriedade de construções realizadas na
informalidade, que prejudica as possibilidades de crédito para esses proprietários; o não recolhimento dos tributos
dos trabalhadores na informalidade; e a não formalização de empresas na cadeia produtiva.

d)

que apresenta três facetas ligadas a contribuição de tributos, sonegados estes pelas empresas informais na cadeia
produtiva - que não adimplem seus tributos convenientemente - e ao fato de aqueles proprietários não consigam
crédito por não serem titulares formais de seus imóveis construídos irregularmente.

e)

porque concentrando a carga tributária apenas em cerca de 60% dos trabalhadores que conseguem se inserirem no
mercado formal, prejudicando o crédito dos que não são legalmente proprietários de seus barracos têm-se na
burocracia complicada e inacessível pela grande massa da população um rompimento na cadeia produtiva.
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Avalie a correção dos seguintes itens a respeito da organização das idéias no texto.
I. As expressões usadas para os sentidos figurados de "inflação"(l.2) e "informalidade"(l.3) ressaltam seus aspectos negativos,

amedrontadores; razões por que deve ser combatida.
II. O desenvolvimento da textualidade permite depreender que a fi gura de linguagem "entrando em metástase" (l.4) sugere que
o problema da informalidade está se alastrando, se espalhando na sociedade.
III. Nas linhas 7 a 9, pela contribuição de signifi cados que os dois períodos sintáticos trazem para o texto, a substituição do sinal
de ponto que separa "trabalho" de "Estima-se" pelo sinal de dois-pontos preserva a coerência da argumentação e a correção
gramatical.
IV. Pelas marcas de alternação, "seja ...seja"(l.13 e 14), que ligam as orações indicadoras das razões da informalidade na cadeia
produtiva, depreende-se que tais razões excluem-se mutuamente: ou existe uma ou existe outra.
Estão corretos apenas os itens

a)
b)

I e II
I, II e III

c)

II e III

d)

II, III e IV

e)

III e IV
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Leia o seguinte texto para responder às questões 06 e
07.
A classe média está mudando. Essa classe média é
herdeira da porção Bélgica da Belíndia (mistura de
Bélgica e Índia, expressão usada na década de 70
para explicar a desigualdade no Brasil). Ela antes
tinha acesso ao sistema financeiro habitacional, a
universidades públicas, à expansão de empresas
estatais cheias de ofertas de trabalho e à indexação,
que reajustava o dinheiro nos bancos. Na década de 90,
essas facilidades acabaram e a classe média passou a
ter mais gastos. É como se ela tivesse viajado sempre
de executiva e agora tivesse de andar de econômica.
Em compensação, existe uma população que era de
baixa renda e ascendeu.

(Adaptado de Ricardo Neves, Correio Braziliense, 22 de fevereiro de
2006)

Assinale a opção incorreta a respeito das estruturas sintáticas do texto.

a)

O trecho entre parênteses corresponde a uma explicação de como deve ser interpretado o termo "Belíndia"(l.2); por
isso, a retirada dos sinais de parênteses e a inserção de vírgula seguida do termo que é a antes de "mistura"(l.2)
preserva a correção gramatical e a coerência do texto.

b)

As estruturas lingüísticas mostram que "acesso"(l.5) é complementado, sintática e semanticamente, pelas quatro
expressões centradas, respectivamente, em "sistema"(l.5), "universidades" (l.6), "expansão"(l.6) e "indexação"(l.7).

c)

As duas orações coordenadas que seguem a expressão "Na década de 90" (l.8), expressam, semanticamente, uma
relação que também pode ser escrita em apenas uma oração: com o fim dessas facilidades, a classe média
passou a ter mais gastos.

d)

A conjunção "e"(l.11) coordena duas orações que, semanticamente, expressam um contraste; por isso equivale a
mas.

e)

511

O conectivo "Em compensação" (l.12) está empregado com valor adversativo, pois introduz um período sintático
que, semanticamente, contradiz o que afi rma a primeira oração do texto.
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Assinale a única opção que identifica trecho do texto que, ao ser retirado, não prejudica a correção gramatical nem a coerência
entre os argumentos.

a)

A classe média está mudando.

b)

Essa classe média é herdeira da porção Bélgica da Belíndia (mistura de Bélgica e Índia, expressão usada na década
de 70 para explicar a desigualdade no Brasil).

c)

Ela antes tinha acesso ao sistema financeiro habitacional, a universidades públicas, à expansão de empresas estatais
cheias de ofertas de trabalho e à indexação, que reajustava o dinheiro nos bancos.

d)

Na década de 90, essas facilidades acabaram e a classe média passou a ter mais gastos.

e)

É como se ela tivesse viajado sempre de executiva e agora tivesse de andar de econômica. Em compensação, existe
uma população que era de baixa renda e ascendeu.
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a)

Em "manifestam-se"(l.2) o "se" é índice de indeterminação do sujeito.

b)

As vírgulas após "JK" (l.4) e após "brasileiro"(l.6) isolam oração de natureza restritiva.

c)

Por se tratar de verbo expletivo, "foi" (l.20) pode ser retirado da oração sem prejuízo do sentido e da sintaxe.

d)

A substituição de "Apesar das"(l.11) por Porquanto as mantém a correção gramatical e as informações srcinais do
período.

e)

A substituição de "No entanto"(l.20) por Contudo mantém a correção gramatical e as informações srcinais do
período.

513

Q3595

Ano: 2006

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a opção gramaticalmente incorreta.

a)

A desigualdade na repartição da renda, riqueza e poder é uma marca inalienável do Brasil.

b)

De acordo com o "Atlas de exclusão social - Os ricos no Brasil" (Cortez, 2004), somente 5 mil famílias chegam a se
apropriar de mais de 40% de toda a riqueza nacional, embora o país registre mais de 51 milhões de famílias.

c)

Se considerarmos somente a parcela da população que se concentram no décimo mais rico, verifi cam-se que 75%
de toda a riqueza contabilizada termina sendo por ela absorvida.

d)

Em outras palavras, restam 25% da riqueza nacional a ser apropriada por 90% da população brasileira. Esse
descalabro em relação à concentração sem limites da riqueza no País não é algo recente.

e)

Pelo contrário, isso parece ser algo consolidado desde sempre no País, embora desde 1980, com o abandono do
projeto de industrialização nacional, tenha avançado no país o ciclo da fi nanceirização da riqueza, com retorno ao
modelo primário-exportador de matérias-primas e produtos agropecuários.
(Marcio Pochmann)
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Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.
Há pelo menos duas compreensões a cerca do(1) Estado
e sua natureza: ou ele seria um produto da razão pura ou
ética do homem em busca de(2) construir na Terra um
regime de ordem, de paz e de justiça assegurado pelo
Direito positivo erigido, ou, ao contrário, seria uma criação
socioeconômica de base política e militar organizada
juridicamente conforme o(3) interesse material dos
grupos ou classes sociais que(4) dominam efetivamente
as relações econômicas de produção da riqueza de um
país determinado.
Para o pensamento moderno oficial, o Estado é uma
entidade socioeconômica e política criada racional e
conscientemente pelo homem, situando-se(5) acima dos
interesses das classes, que busca a ordem e a paz social
e, ainda, cria o direito positivo e realiza a justiça legal.

(Oscar d'Alva e Souza Filho)

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Assinale a opção que reescreve o seguinte fragmento de texto em dois períodos sintáticos, coerentes e gramaticalmente corretos.
Se, em outro tempo, poderia se dizer que a condição humana do labor é a própria vida, ou seja, o processo biológico do corpo
cujo desenvolvimento e declínio dependem da satisfação das atividades básicas atendidas pela atividade laborativa, hoje, este
processo elementar já tem uma dependência íntima com o conhecimento tecnológico.
(Adaptado de José Liberato Ferreira Caboclo, Ética e tecnologi

a)

a) Em outro tempo, poderia se dizer que a condição humana do labor é a própria vida, ou seja, o processo biológico
do corpo cujo desenvolvimento e declínio dependem da satisfação das atividades básicas atendidas pela atividade
laborativa. Hoje, no entanto, este processo elementar já tem dependência íntima com o conhecimento tecnológico.

b)

Se em outro tempo poderia-se dizer que a condição humana do labor é o processo biológico do corpo, isto é, a
própria vida, cujo desenvolvimento e declínio dependem da satisfação das atividades básicas atendidas pela
atividade laborativa; este processo elementar, hoje, já tem uma dependência íntima com o conhecimento
tecnológico.

c)

Antigamente, poderíamos dizer que a condição humana do labor é a própria vida. Explicando: o processo biológico
do corpo em que o desenvolvimento e declínio dependem do atendimento as atividades básicas pela atividade
laborativa. O conhecimento tecnológico, hoje, já está intimamente ligado a este processo elementar.

d)

Poder-se-ia dizer, em outro tempo que a condição humana do labor é a própria vida: é o processo biológico do
corpo em que o desenvolvimento e declínio dependem da satisfação das atividades básicas atendidas pela atividade
laborativa: este processo elementar, no entanto, hoje tem uma dependência íntima com o conhecimento
tecnológico.

e)

Caso se pudesse dizer, em outro tempo, que a condição humana do labor é a própria vida - que o desenvolvimento
e declínio desse processo biológico depende da satisfação das atividades básicas atendidas pela atividade laborativa
- hoje, o conhecimento tecnológico mantem este processo elementar em íntima dependência.
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Assinale a opção que, ao preencher as lacunas com vocábulos, expressões e sinais de pontuação, mantém o texto coerente,
coeso e gramaticalmente correto.
A pólvora dos tempos modernos __(1)__ o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Reginaldo de Castro, descreve a
Internet, a rede mundial de computadores __(2)__ advento fez surgir um novo ponto em comum entre as mais variadas profi
ssões: a busca de conhecimento e agilidade na atualização. Hoje em dia, não __(3)__ profi ssional ter apenas os conhecimentos
específi cos da área em que atua. É preciso enfrentar os desafi os que levam __(4)__ informações e recursos disponíveis na
chamada grande rede. Isso vale também, é claro, __(5)__ ainda não se profi ssionalizou e em especial para o estudante. A
pesquisa ganhou dimensões planetárias ___(6)__ chegada da internet.
(Adaptado da Revista do Provão, n. 5, p. 35) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

a)

. Assim /quando o /basta o /A /a quem /desde a

b)

. Assim / ,cujo / basta ao / Às / para quem / com a

c)

é assim / cujo / é suficiente / Às / aos que / na

d)

: assim / em que o / cabe ao / Aos / a quem, / pela

e)

; é como / , em que o / é bastante o / A / àquele que / desde à
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Para cada lacuna abaixo são propostas duas formas de preenchimento. Assinale a opção em que as duas propostas

complementam de maneira coerente e gramaticalmente correta o texto.
O Brasil está assumindo papel ___(a)___liderança no
fornecimento de energia de fonte renovável, ___(b)___o
álcool. Chamou, por isso, ___(c)___atenção do mundo
desenvolvido e há países negociando a compra do produto
nacional. Problemas como o do preço interno devem ser
administrados com responsabilidade para não corrermos
o risco de perder a oportuni dade, rara, ___(d)___fi xar
papel preponderante ___(e)___ setor essencial como o
energético.

(Adaptado de Correio Braziliense, 22 de fevereiro de 2006)

a)

na/da

b)

como/para

c)

a/à

d)

de/para

e)

em/pelo

518

Q3600

Ano: 2006

Português Morfologia
Banca: ESAF

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Verifi que quantas alterações propostas para o texto preservam sua coerência e correção gramatical.
Não é a violência nem as turbulências da economia
e muito menos a saúde. A maior preocupação do
brasileiro é o trabalho. A conclusão é resultado de
uma consulta realizada com 23,5 mil pessoas de 42
países. Num suposto ranking mundial de pessimismo
em relação às oportunidades de trabalho, o brasileiro
apareceria nas primeiras posições.
Na média global, o emprego seguro é citado por 21%
dos entrevistados, fi cando em segundo lugar entre as
preocupações de curto prazo, depois da economia.
(Adaptado da Folha de São Paulo, 19 de fevereiro de 2006)
I. Retirar os artigos antes de "violência", "turbulências" e "saúde", nas linhas 1 e 2.
II. Substituir o sinal de ponto pelo de dois-pontos depois de "saúde"(l.2), grafando a palavra seguinte com letra inicial minúscula.
III. Inserir a preposição com antes de "resultado"(l.3).
IV. Substituir "Num"(l.4) por Em um. V. Retirar o artigo defi nido antes de "oportunidades"(l.6), escrevendo apenas à.
VI. Substituir a preposição "entre"(l.9) pela preposição em, o que resulta na contração nas.
A quantidade de itens corretos é

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Os fragmentos abaixo foram adaptados do texto Crescer, mas com eqüidade, de Luciano Coutinho, publicado na Folha de S.
Paulo, de 19 de fevereiro de 2006. Ordene-os para que componham um texto coerente e coeso.
( ) A possibilidade de retomar crescimento acelerado, com juros muito mais baixos e com fi rme elevação da taxa de
investimento, pode abrir novas perspectivas para tal crescimento.
( ) Não há no mundo sistema socioeconômico tão desigual, com nível de renda per capita semelhante ao nosso: o crescimento
pífio produziu mobilidade social descendente, queda do emprego formal e explosão da informalidade.
( ) Mas se um crescimento rápido viabiliza a expansão da renda e do emprego formal, como é sabido pela nossa experiência nos
anos 70, ele não garante a distribuição mais abrangente de benefícios.
( ) Isso, combinado com a sustentação de juros reais elevadíssimos no circuito da dívida pública, agravou ainda mais a
concentração de renda (tornando efêmeros os ganhos distributivos da estabilidade monetária)
A ordem obtida foi

a)

(1) (3) (4) (2)

b)

(1) (4) (3) (2)

c)

(2) (1) (4) (3)

d)

(2) (1) (3) (4)

e)

(3) (1) (4) (2)
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Analise as seguintes proposições a respeito do seguinte fragmento de texto.
A cultura se torna uma prática desconfortável, perturbadora, de sobrevivência e complementariedade – entre a arte e a política, o
passado e o presente, o público e o privado – na mesma medida em que seu ser resplandecente é um momento de prazer,
esclarecimento ou libertação.
I. Para não ser prática desconfortável nem perturbadora, a cultura deve dissociar prazer de sobrevivência.
II. A concepção de cultura apresentada associa, complementarmente, vários aspectos da vida social e pessoal.
III. Por apresentar “momento de prazer”, a cultura torna-se uma experiência privada que rejeita a experiência social, ou coletiva.
Assinale a(s) proposição(ões) coerente(s) com a argumentação do texto.

a)

Apenas a proposição I

b)

Apenas as proposições I e II

c)

Apenas as proposições I e III

d)

Apenas a proposição II

e)

Apenas a proposição III
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O acesso às novas tecnologias tornou-se um dos
fatores determinantes para a criação e absorção de
empregos. Há uma profunda transformação em curso
nas comunicações, potencializando a revolução
05 da cidadania e a redução da injustiça social. A
continuidade dessas transformações reside menos
em novas e radicais inovações tecnológicas e muito
mais na universalização de seus benefícios para as
camadas de baixa renda e para o grande universo de
10 pequenas e médias empresas deste país, maiores
geradoras de empregos.
Assinale a opção na qual se concentra a idéia síntese do texto, sobre o acesso às novas tecnologias e inclusão social.

a)

Novas tecnologias na geração de empregos

b)

Relevância da transformação nas comunicações.

c)

Importância da universalização dos benefícios da tecnologia.

d)

Geração de empregos em tecnologia pelas pequenas e médias empresas.

e)

Perspectivas de inovações tecnológicas nas comunicações e no mercado de trabalho.
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O acesso às novas tecnologias tornou-se um dos
fatores determinantes para a criação e absorção de
empregos. Há uma profunda transformação em curso
nas comunicações, potencializando a revolução
05 da cidadania e a redução da injustiça social. A
continuidade dessas transformações reside menos
em novas e radicais inovações tecnológicas e muito
mais na universalização de seus benefícios para as
camadas de baixa renda e para o grande universo de
10 pequenas e médias empresas deste país, maiores
geradoras de empregos.
Julgue como falsas (F) ou verdadeiras (V) as seguintes afirmações a respeito do emprego das estruturas lingüísticas no texto.
( ) Preserva-se a correção gramatical ao substituir “às novas tecnologias”(l.1) por a novas tecnologias, usando o termo de
maneira indeterminada, sem artigo.
( ) Mantém-se a coerência textual e a correção gramatical também ao empregar “uma profunda transformação”(l.3)
generalizadamente no plural: profundas transformações.
( ) O valor do gerúndio em “potencializando”(l.4) corresponde ao de uma subordinada adjetiva: que potencializa.
( ) Por se tratar de advérbio que confere ênfase, “muito” (l.7) pode ser suprimido do texto sem prejudicar a estrutura sintática.
A seqüência obtida é:

a)

V, F, F, V

b)

F, F, F, V
V, F, V, F

c)
d)

F, V, V, F

e)

V, V, V, V
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Assinale a paráfrase, textualmente coerente e gramaticalmente correta, que transforma o seguinte período sintático em dois
períodos sintáticos, mesmo que isso ocasione algumas pequenas alterações de sentido.
Florestan Fernandes acreditava que o sucateamento da escola, com péssimas condições de trabalho e estudo, fazia parte das
tentativas de sufocar a democratização da sociedade por meio da restrição do acesso à cultura e à pesquisa.

a)

Para Florestan Fernandes, que acreditava no sucateamento da escola, por causa das péssimas condições de trabalho
e estudo, a sociedade tentava sufocar a democratização. Não haveria, então, acesso à cultura e à pesquisa.

b)

Florestan Fernandes acreditava que as péssimas condições de trabalho e estudo, ou seja, o sucateamento da escola,
fazia parte das tentativas de sufocar a democratização da sociedade. Isso representava a restrição do acesso à
cultura e à pesquisa.

c)

A restrição do acesso à cultura e à pesquisa, resultante das péssimas condições de trabalho e estudo na escola, ou
seja, de seu sucateamento, fazia parte das tentativas de sufocar a democratização da sociedade. Nisso acreditava
Florestan Fernandes

d)

Para Florestan Fernandes a restrição do acesso à cultura e à pesquisa provinham do sucateamento da escola, que
apresentava péssimas condições de trabalho e estudo, fazia parte das tentativas de sufocar a democratização da
sociedade.

e)
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O sucateamento da escola, acreditava Florestan Fernandes com péssimas condições de trabalho e estudo, fazia
parte das tentativas para sufocar a democratização da sociedade. Através da restrição do acesso à cultura e à
pesquisa.
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As discussões atuais sobre o crescimento do PIB
brasileiro dividem os economistas entre os que,
como o Governo, louvam as taxas mais recentes
de crescimento do produto, usando tais dados para
05 reafirmar a política econômica adotada, em particular
a monetária, e os que são céticos com relação à
direção desse crescimento. O ceticismo dos últimos,
com o qual concordamos, sustenta-se, em primeiro
lugar, na observação de que, partindo-se de produção
10 e emprego que vieram crescendo pouco ou mesmo
caindo nos últimos anos, uma taxa de crescimento
mais alta não quer dizer muito.
Assinale a opção que propõe uma alteração para o emprego das preposições no texto que o mantém gramaticalmente correto e
coerente.

a)

Substituir “sobre o”(l.1) por a cerca do.

b)

Retirar a preposição antes de “particular”(l.5).
Substituir “com”(l.6) por em.

c)
d)

Substituir a preposição “com”(l.8) por no.

e)

Retirar a preposição em “de que”(l.9).
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Assinale a opção que preenche com a forma verbal correta as lacunas do texto abaixo.
Trabalho demais, agenda cheia, internet, celular e carros que chegam a mais de 200 km/h __1__ o homem moderno numa
espécie de Coelho Branco de Alice no País das Maravilhas. Sempre apressado, eternamente atrasado. E doente. Literalmente. A
velocidade, símbolo do desenvolvimento tecnológico e de um modo de produção e consumo cada vez mais vorazes, __2__ um
sentimento de urgência que poucos conseguem administrar. Se é que em algum momento o __3__ mesmo. O resultado é um
novo mal que é a cara do nosso tempo: a doença da correria. Mas há quem __4__ diferente, e __5__ a esse excesso. Em todo o
mundo, grupos, mais ou menos organizados, vêm criando maneiras de diminuir o ritmo, de abrir mais espaço para o lazer e a
família.

a)

1 transformam / 2 criaram / 3 consegue/ 4 pensa / 5 reaja

b)

1 transformaram / 2 criou / 3 conseguem /4 pense/ 5 reaja

c)

1 transformariam / 2 criou / 3 consegue / 4 pensasse / 5 reagiu

d)

1 transformaram / 2 criaram / 3 conseguem / 4 pense / 5 reage

e)

1 transformariam / 2 criaram / 3 consigam / 4 pensasse / 5 reage
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Por que alguns países são ricos e tantos outros são
pobres? Por que vem se provando tão difícil para
as nações estagnadas recuperar o terreno que as
separa das mais prósperas? São as questões mais
05 importantes no ramo da economia.
Uma das revoluções de que se precisa é a intelectual.
Os líderes nacionais precisam compreender que os
objetivos da política não devem ser só promover o
crescimento de produtores específicos, mas defender
10 os interesses dos consumidores e, com eles, a
competição. Mas é nos países em desenvolvimento que
a competição sofre os obstáculos mais sistemáticos.
Julgue as seguintes propostas de continuidade para o texto.
I. A abertura para a economia mundial importa por isso. A competição internacional explica por que os setores exportadores do
Japão e da Coréia do Sul são tão produtivos.
II. Competição livre e justa parece simples de obter. Mas nada está mais longe da verdade: a competição incomoda todos aqueles
que se beneficiam das distorções.
III. Quase todo mundo estaria em melhor situação se fosse possível desarmá-los de maneira simultânea: é difícil fazer sobreviver
interesses predatórios.
Apresenta(m) continuidade coerente e gramaticalmente correta para o texto.

a)

todas as propostas

b)

apenas I e II

c)

apenas II

d)

apenas II e III

e)

apenas III
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Assinale a opção incorreta a respeito do emprego das estruturas lingüísticas no texto.
Antenas, computadores e vontade política. Três fatores
que podem facilitar o acesso às modernas tecnologias
de informação, à internet e ajudar a reduzir a nossa
enorme dívida social. Podem, com certeza, encurtar a
05 distância entre os que têm e os que não têm acesso
à rede mundial de computadores e às modernas
tecnologias. A grande massa do povo encontra-se à
margem das informações disponíveis e contatos com o
mundo global.

a)

O substantivo “acesso”(l.2) é complementado, sintática e semanticamente, por três termos: “modernas tecnologias
de informação”(l.2 e 3), “internet”(l.3) e “reduzir a nossa enorme dívida social”(l.3 e 4).

b)

O verbo “Podem”(l.4) está empregado na terceira pessoa do plural porque subentende um sujeito no plural como

c)

“Antenas, computadores e vontade política” (l.1).
O desenvolvimento textual leva a entender as duas ocorrências de “os”(l.5) como remetendo aos mesmos
referentes, e por isso podem ser substituídos por aqueles, sem prejuízo da correção gramatical.

d)

O termo “contatos com o mundo global”(l.8 e 9) complementa, sintática e semanticamente a expressão “à
margem”(l.7 e 8); por isso preserva-se a correção gramatical ao se inserir dos antes desse termo.

e)

O deslocamento do último período sintático final do texto para ocupar o lugar de período inicial preservaria a
coerência e a correção gramatical do texto.

528

Q393930

Ano: 2006

Português

Banca: ESAF

Órgão: SUSEPProva: Analista Técnico Controle e Fiscalização

Os trechos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses de maneira a compor um texto
coeso e coerente e assinale, a seguir, a opção correspondente.
( ) Segundo sua análise, uma classe burguesa controlava os mecanismos sociais no Brasil, como acontecia em quase todos os
países do ocidente.
( ) Florestan Fernandes tomou para si a tarefa de romper com a tradição de pseudoneutralidade das ciências humanas e
reconstruir uma análise do Brasil abertamente comprometida com a mudança social.
( ) No entanto – por causa de fatores históricos como a escravidão tardia, a herança colonial e a dependência em relação ao
capital externo – , a burguesia brasileira era mais resistente às mudanças sociais do que as classes dominantes dos países
desenvolvidos.
( ) Para Florestan, não havia tal cultura no Brasil por dois motivos: ela estimularia as massas populares a participar politicamente
e ao mesmo tempo tiraria das classes dominantes a prerrogativa de fazer tudo o que quisessem sem precisar dar satisfação ao

conjunto da população.
( ) O Brasil, dizia o sociólogo, era atrasado também em relação ao que ele chamava de cultura cívica, ou seja, um compromisso
em torno do mínimo interesse comum.

a)

(4) (1) (2) (3) (5)

b)

(2) (1) (3) (5) (4)

c)

(5) (1) (4) (3) (2)

d)

(4) (1) (5) (3) (2)

e)

(2) (1) (5) (4) (3)
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A concorrência constitui ingrediente fundamental do
crescimento. Sem concorrência não há inovação, e
sem inovação não há crescimento sustentado. O Brasil
acordou na questão da concorrência. Agora é preciso
05 dotá-la de recursos adequados e implementá-la de
acordo com as especificidades do país. Na defesa
da concorrência, como de resto em várias áreas da
política pública, é preciso copiar um clichê do mundo
corporativo multinacional: manter a visão global sem
10 perder o enfoque local.
Assinale a idéia que encontra sustentação na argumentação do texto.

a)

Para alcançar o crescimento sustentado, é necessário inovar; e é em ambiente de concorrência que surge a
inovação.

b)

Só ao atingir o crescimento sustentado, um país precisa da concorrência, que é conseqüência da constante
inovação.

c)

Os ingredientes necessários para o crescimento são a inovação e o sucesso nas várias áreas das políticas públicas.

d)

O fundamento do mundo corporativo multinacional surge da concorrência e da inovação, sem a qual não há
globalização.

e)

Manter a visão sem perder o enfoque local é a postura resultante da inovação que vem com o crescimento
multinacional.
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A concorrência constitui ingrediente fundamental do
crescimento. Sem concorrência não há inovação, e
sem inovação não há crescimento sustentado. O Brasil
acordou na questão da concorrência. Agora é preciso
05 dotá-la de recursos adequados e implementá-la de
acordo com as especificidades do país. Na defesa
da concorrência, como de resto em várias áreas da
política pública, é preciso copiar um clichê do mundo
corporativo multinacional: manter a visão global sem

10 perder o enfoque local.
Assinale a alteração proposta para o texto que resulta em incoerência da argumentação ou incorreção gramatical. Desconsidere
os necessários ajustes nas letras maiúsculas e minúsculas.

a)

Substituição de “do”(l.1) por para o

b)

Inserção de Mas antes de “Agora”(l.4)

c)

Inserção de uma vírgula depois de “implementá-la” (l.5).

d)

Inserção de Embora antes de “Na defesa”(l.6).

e)

Substituição do sinal de dois pontos após “manter”(l.9) por ou seja, demarcado por duas vírgulas
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A concorrência constitui ingrediente fundamental do
crescimento. Sem concorrência não há inovação, e
sem inovação não há crescimento sustentado. O Brasil
acordou na questão da concorrência. Agora é preciso
05 dotá-la de recursos adequados e implementá-la de
acordo com as especificidades do país. Na defesa
da concorrência, como de resto em várias áreas da
política pública, é preciso copiar um clichê do mundo
corporativo multinacional: manter a visão global sem
10 perder o enfoque local.
Julgue os seguintes itens a respeito da organização dos argumentos no texto.
I. O segundo período sintático justifica, ou explica, o que declara a oração inicial.
II. O terceiro período sintático fornece uma causa para o que afirmam o primeiro e o segundo.
III. O quarto período sintático fornece uma finalidade para a idéia expressa na oração inicial.
IV. O quinto período sintático explicita uma das necessidades subentendidas no período anterior.
Estão corretos apenas.

a)

I e II

b)

I, II e III

c)

I e IV

d)

II , III e IV

e)

II e IV
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Uma pesquisa divulgada pelo IBGE em agosto de
2005 revela que o rendimento médio real entre os

brasileiros com 11 anos ou mais de estudo caiu 4,7%
nos últimos doze meses. Ou seja, depois de afligir as
05 classes mais baixas, a crise agora bateu às portas da
classe média e média alta.
Há vários motivos para que isso esteja acontecendo.
Para começo de conversa, hoje há mais pessoas
qualificadas no mercado – 14,6% dos empregados do
10 país têm diploma. De 2001 para cá, nossa população
universitária cresceu 30%. Isso alimenta um turn
over maior e a queda no salário médio pago pelas
empresas, que substituem seus funcionários pagando
ao novo contratado, igualmente qualificado, menos do
15 que recebia o anterior. Para piorar, a economia ainda
cresce num ritmo lento, prejudicando negociações
dos assalariados com seus patrões.
Depreende-se do texto que o crescimento da população universitária brasileira, nos últimos anos, vem causando.

a)

menos rotatividade nos empregos

b)

menores salários para as mesmas funções.

c)

menos qualidade no exercício pro?ssional.

d)

desaceleração no crescimento da economia

e)

aumento na demanda por pro?ssionais sem curso superior
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Uma pesquisa divulgada pelo IBGE em agosto de
2005 revela que o rendimento médio real entre os
brasileiros com 11 anos ou mais de estudo caiu 4,7%
nos últimos doze meses. Ou seja, depois de afligir as
05 classes mais baixas, a crise agora bateu às portas da
classe média e média alta.
Há vários motivos para que isso esteja acontecendo.
Para começo de conversa, hoje há mais pessoas
qualificadas no mercado – 14,6% dos empregados do
10 país têm diploma. De 2001 para cá, nossa população
universitária cresceu 30%. Isso alimenta um turn
over maior e a queda no salário médio pago pelas
empresas, que substituem seus funcionários pagando
ao novo contratado, igualmente qualificado, menos do
15 que recebia o anterior. Para piorar, a economia ainda
cresce num ritmo lento, prejudicando negociações
dos assalariados com seus patrões.
Assinale a opção que, ao propor uma reescrita para trechos do texto, preserva sua correção gramatical e coerência textual.

a)

“Uma pesquisa divulgada pelo IBGE em agosto de 2005 revela que”(l.1 e 2) / O IBGE divulgou em agosto de 2005,
pesquisa que aponta.

b)

“caiu 4,7% nos últimos doze meses”(l.3 e 4) / abaixou, nos últimos doze meses, para 4,7%

c)

“a crise agora bateu às portas da classe média”(l.5 e 6) / a crise já insurgiu à classe média

d)

“para que isso esteja acontecendo”(l.7) / para tal crise estar acontecendo

e)
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As discussões atuais sobre o crescimento do PIB
brasileiro dividem os economistas entre os que,
como o Governo, louvam as taxas mais recentes
de crescimento do produto, usando tais dados para
05 reafirmar a política econômica adotada, em particular
a monetária, e os que são céticos com relação à
direção desse crescimento. O ceticismo dos últimos,
com o qual concordamos, sustenta-se, em primeiro
lugar, na observação de que, partindo-se de produção
10 e emprego que vieram crescendo pouco ou mesmo
caindo nos últimos anos, uma taxa de crescimento
mais alta não quer dizer muito.
Depreende-se da argumentação proposta que a autora:

a)

mostra satisfação com o crescimento do PIB.

b)

está cética quanto à direção do crescimento do PIB

c)

concorda com o governo a respeito da política monetária adotada

d)

considera bastante signi?cativo o aumento da taxa de produção e emprego.

e)

critica a divisão de opinião entre os economistas sobre o crescimento do Brasil
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Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto, preservando sua coerência e correção gramatical
Devagar, mas no rumo certo
A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (Pnad), do IBGE, _____1_____ em 2004, mostra que o Brasil está no
caminho certo, ___2___em ritmo lento. Os rendimentos do trabalho tiveram ___3____, a concentração de renda diminuiu e
___4_____ganhos reais ____5____ a população mais pobre. A qualidade de vida da classe média, traduzida em celulares e
computadores, melhorou bastante, bem mais___6____ os serviços de primeira necessidade, como o saneamento básico.

a)

1 feita / 2 mas/ 3 melhora /4 houve / 5 entre / 6 do que

b)

1 realizada / 2 embora / 3 melhoria / 4 tiveram / 5 para / 6 entre

c)

1 levada à cabo/ 2 porém/ 3 acréscimos /4 houve/ 5 entre /6 que

d)

1 feita /2 embora/ 3 acréscimos /4 houveram /5 para/ 6 entre

e)

1 levada a cabo /2 mas /3 melhora /4 tiveram / 5 pela / 6 do que
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Assinale o trecho que, ao ser transcrito de O tempo domesticado, de Estevão de Rezende Martins, publicado no Correio do
Livro da UnB, jul/set 2004, não respeitou a correção gramatical.

a)

Assinale o trecho que, ao ser transcrito de O tempo domesticado, de Estevão de Rezende Martins, publicado no
Correio do Livro da UnB, jul/set 2004, não respeitou a correção gramatical.

b)

Transposto da linguagem teológica para a política ou historiográ?ca, essa preocupação representa simbolicamente a
luta contra as circunstâncias do aqui e do agora, em nome de valor maior a recuperar ou a alcançar.

c)

Mesmo que haja abstração da tradição cristã, cuja in?uência na matriz de pensamento ocidental é, contudo,
inegável, pela re?exão e pelo agir históricos, caracteriza a ação humana

d)

O impasse da destruição iminente, o sofrimento agudo, a ameaça de perda de identidade, o risco de aniquilação, eis
experiências
radicais que
engendram
rapidamente
tempo
que pareceria
escapar,
qual areia,
por entreoosrecurso
dedos.à re?exão histórica, e à ação política, para domesticar o
Tanto na Antigüidade tardia, no choque entre judeus e Roma que resultaram na destruição de Jerusalém, quanto no
Portugal órfão de Dom Sebastião ou ainda no Brasil de Antônio Conselheiro, apanhado na transição da monarquia
para a república a projeção de um ideal salvador traz para atores e pensadores o quadro de uma domesticação do
tempo.

e)
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Por que alguns países são ricos e tantos outros são
pobres? Por que vem se provando tão difícil para
as nações estagnadas recuperar o terreno que as
separa das mais prósperas? São as questões mais
05 importantes no ramo da economia.
Uma das revoluções de que se precisa é a intelectual.
Os líderes nacionais precisam compreender que os
objetivos da política não devem ser só promover o
crescimento de produtores específicos, mas defender
10 os interesses dos consumidores e, com eles, a
competição. Mas é nos países em desenvolvimento que
a competição sofre os obstáculos mais sistemáticos.
Assinale a opção incorreta a respeito das relações de dependência entre as palavras e expressões do texto

a)

Emprega-se a ?exão de singular em “vem”(l.2) para concordar com um sujeito oracional

b)

Emprega-se a preposição antes de “que”(l.6) por causa do verbo “precisa” (l.6).

c)

Emprega-se a ?exão de singular em “é”(l.6) por causa de “Uma”(l.6).

d)
e)

Emprega-se a flexão de terceira pessoa do plural em “devem”(l.8) para concordar com “objetivos”(l.8)
Emprega-se a ?exão de plural em “eles”(l.10) para concordar com “líderes nacionais”(l.7).
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Tentativas que privilegiam o bem-estar, a simplicidade,
a tradição local, o resgate da história e a hospitalidade
começam a surgir pelo globo. Esse é o começo de

uma revolução cultural, uma mudança radical na forma
05 como vemos o tempo e como lidamos com a velocidade
e a lentidão. Significa colocar qualidade antes de
quantidade. É uma espécie de “filosofia do devagar”,
em que se percebe que nem sempre a rapidez é a
melhor maneira de fazer as coisas. A principal fonte da
10 aceleração é o domínio de um sistema econômico que
“sugere” às pessoas a chance de preencher suas vidas
com ajuda da tecnologia. Mas desacelerar parece dar
a muita gente a sensação de estar perdendo o pouco
tempo que lhes resta.
Assinale a alteração proposta que preserva a relação srcinal entre as idéias e a correta estruturação sintática do texto.
Desconsidere os necessários ajustes nas letras maiúsculas e minúsculas.

a)

O deslocamento de “começam a surgir pelo globo”(l.3) para antes de “Tentativas” (l.1)

b)

A troca de lugar entre os termos “uma revolução cultural“(l.4) e “mudança radical na forma como vemos o tempo”
(l.4 e 5).

c)

O deslocamento da oração “Significa colocar qualidade antes de quantidade”(l.6 e 7) para antes do segundo período
sintático.

d)

A troca de lugar entre os termos “A principal fonte de aceleração”(l.9 e 10) e “o domínio de um sistema
econômico”(l.10).

e)

O deslocamento de “a muita gente”(l.13) para o início do período sintático em que aparece
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Tentativas que privilegiam o bem-estar, a simplicidade,
a tradição local, o resgate da história e a hospitalidade
começam a surgir pelo globo. Esse é o começo de
uma revolução cultural, uma mudança radical na forma
05 como vemos o tempo e como lidamos com a velocidade
e a lentidão. Significa colocar qualidade antes de
quantidade. É uma espécie de “filosofia do devagar”,
em que se percebe que nem sempre a rapidez é a
melhor maneira de fazer as coisas. A principal fonte da
10 aceleração é o domínio de um sistema econômico que
“sugere” às pessoas a chance de preencher suas vidas
com ajuda da tecnologia. Mas desacelerar parece dar
a muita gente a sensação de estar perdendo o pouco
tempo que lhes resta.
Mesmo alterando parcialmente as relações semânticas do texto, assinale a proposta de substituição para o termo “em que”(l.8)
que torna incoerente o desenvolvimento da argumentação.

a)

da qual

b)

de que

c)

na qual

d)

para que

e)

pela qual
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Assinale o trecho que constitui uma síntese adequada ao texto.
A tradição dominante em nossa historiografi a conduziu
os melhores espíritos a uma espécie de "história ofi cial"
singularmente desprendida de intenções interpretativas e,
em particular, muito sujeita a converter os atos declarados
e as aspirações ideais conscientes dos agentes históricos
em realidade histórica última, tão irredutível quão
verdadeira em si mesma. A reação a esse padrão deficiente
e deformado de descrição histórica é recente e ainda não
conseguiu criar uma perspectiva de interpretação histórica
livre de etnocentrismos, criticamente objetiva e aberta a
certas categorias analíticas fundamentais. Por isso, aí
reina uma confusão conceitual e metodológica prejudicial
a qualquer tentativa de investigação macrossociológica.

(Florestan Fernandes, A revolução burguesa no Brasil, in
Intérpretes do Brasil, vol. 3, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, p. 1.509)

a)

Os melhores espíritos, sem intenções interpretativas, convertem as aspirações ideais em realidade histórica
irredutível. A reação à descrição histórica não conseguiu livrar-se do etnocentrismos nem do prejuízo a qualquer
investigação macrossociológica.

b)

A tradição em nossa historiografi a preferiu adotar a "história ofi cial" como realidade histórica. A reação a essa
descrição equivocada é recente e ainda não conseguiu criar uma perspectiva mais objetiva, livre de etnocentrismos e
teoricamente aberta. Por isso, predomina aí confusão conceitual e metodológica que prejudica a investigação
macrossociológica.

c)

A historiografi a tradicional conduziu as descrições históricas a uma verdade irredutível. Esse padrão defi ciente e
deformado é recente e ainda não mudou a perspectiva das categorias analíticas. Assim, a confusão conceitual e
metodológica tenta uma investigação macrossociológica.

d)

A tradição historiográfi ca desprendeu-se de intenções interpretativas e converteu os agentes históricos em verdade
irredutível. A reação é recente e ainda não se livrou do etnocentrismo e criou uma perspectiva mais aberta. O
predomínio da conceituação na metodologia atrapalha a investigação macrossociológica.

e)

Há uma "história ofi cial" desprendida de intenções interpretativas, sujeita a converter os agentes históricos em
realidade histórica última. A reação é recente, mais objetiva, aberta a certas categorias analíticas. Essas
conceituações metodológicas predominam e tentam uma investigação macrossocilógica.
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Leia o seguinte texto para responder às questões 02 e 03.
O fi nal do século XX assistiu a um processo sem
precedentes de mudanças na história do pensamento
e da técnica. Ao lado da aceleração avassaladora nas
tecnologias da comunicação, de artes, de materiais e
de genética, ocorreram mudanças paradigmáticas no
modo de se pensar a sociedade e suas instituições.
De modo geral, as críticas apontam para as raízes
da maioria dos atuais conceitos sobre o homem e
seus aspectos, constituídos no momento histórico
iniciado no século XV e consolidado no século XVIII.
A modernidade que surgira nesse período é agora
criticada em seus pilares fundamentais, como a crença

na verdade, alcançável pela razão, e na linearidade
histórica rumo ao progresso. Para substituir esses
dogmas, são propostos novos valores, menos
fechados e categorizantes.

(http://pt.wikipdia.org (acessado em 14 de dezembro de
2005, com adaptações))

Julgue os seguintes itens quanto à organização dos argumentos do texto:
I. O primeiro período sintático do texto constitui uma idéia-síntese, desenvolvida por argumentos expressos nos períodos
seguintes.
II. Conceitos atuais sobre o homem e seus aspectos advêm do período histórico em que surgiu a modernidade - mas são
passíveis de crítica.
III. Algumas das crenças que constituem características da modernidade tornaram-se valores ultrapassados no novo paradigma
contemporâneo.
IV. O período sintático que fi naliza o texto refere-se diretamente ao período sintático que expressa as mudanças na tecnologia; e
semanticamente às idéias que iniciam o texto.
V. Pelas características de vocabulário e pelas relações generalizantes de sentido que estabelece no texto, o terceiro período
sintático, iniciado por "De modo geral" (l.7), poderia ser deslocado para o início do texto, sem prejudicar o desenvolvimento da
argumentação.
Estão corretos apenas
a)

I e IV

b)

II, III e V
I, III e V

c)
d)

II e IV

e)

I, II e IV
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Assinale a opção que, de acordo com o padrão culto da língua portuguesa, apresenta afirmação incorreta.
a)

A retirada da preposição a antes de "um processo" (l.1) preservaria a correção gramatical da oração, mas alteraria o
sentido do verbo assistir e, conseqüentemente, prejudicaria a coerência textual.

b)

A retirada da vírgula depois de "genética"(l.5) manteria preservada a correta pontuação, pois a enumeração, apesar
de longa, dispensa a vírgula depois do último termo.

c)

A supressão do pronome "se"(l.6) alteraria as relações sintáticas da oração, mas preservaria a coerência textual,
pois a estrutura da oração admite aí omissão do sujeito.

d)

O desenvolvimento das idéias do texto permitiria mudar o tempo verbal de "surgira" (l.11) para surgiu, alterando as
relações temporais do texto, mas preservando sua coerência.

e)

A retirada da preposição empregada na expressão "na linearidade histórica"(l.13 e 14) retiraria essa expressão da
dependência com "crença"(l.12), mas preservaria a correção gramatical e a coerência do texto.
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Assinale a opção que não constitui continuação coesa, coerente e gramaticalmente correta para o texto abaixo.
O combate à fome e à pobreza foi adotado pelo governo
federal, a partir de 2003, como política de governo.
Dentro dessa política, por exemplo, foi criado o Programa
Bolsa-Família que benefi cia mais da metade das famílias
pobres do país. O programa é de responsabilidade do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
que tem hoje o maior orçamento já investido no Brasil para
combater a fome e promover o desenvolvimento Social R$ 17 bilhões.
(Em Questão, Subsecretaria de Comunicação Institucional da
Secretaria-Geral da Presidência da República, n. 390, Brasília,
06 de janeiro de 2006)
a)

Há atualmente programas de distribuição de renda em 100% do território nacional, proporcionando o acesso à
alimentação e movimentando a economia local.

b)

Uma ação importante, feita em parceria com a Articulação no Semi-árido (ASA), é o Programa de Construção de
Cisternas. Foram 50.248 cisternas construídas na região do semi-árido com investimentos diretos do governo federal
no valor de R$ 72 milhões entre junho de 2003 e março de 2005.

c)

Outra meta é a garantia de que até 2015 todas as crianças terminem um ciclo completo de ensino. Nesse caso, de
acordo com o relatório, o Brasil caminha para a universalização do ensino fundamental. Em 2002, 93,8% das
crianças de 7 a 14 anos freqüentavam a escola de 1ª a 8ª série.

d)

Mas o grande problema do País ainda é a qualidade de ensino e o alto índice de analfabetos. Dados do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), de 2001, mostram que 59% dos alunos da 4ª série não
desenvolveram habilidades elementares de leitura.

e)

Além das ações governamentais, para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio é necessário o
estabelecimento de parcerias. Nesse sentido o governo brasileiro tem buscado o apoio da iniciativa privada e de
organizações da sociedade civil, bem como tem estabelecido parcerias com outras nações que também fi rmaram o
mesmo pacto para o alcance das metas sociais.
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Assinale a opção gramaticalmente correta.
a)

Entre 2003 e 2004, a população ocupada aumentou 3,3%, percentual que é o dobro da taxa observada entre 2002 e
2003 (1,4%). Houve crescimento signifi cativo dos empregados com carteira assinada (6,6%) e no percentual de
ocupação na população feminina.

b)

A taxa de analfabetismo para pessoas de 10 anos ou mais caiu de 12,3% para 10,4% entre 1999 e 2004 e o nível de
escolarização de crianças e adolescentes aumentaram.

c)

O nível de ocupação, na faixa de idade de 5 a 17 anos diminuiu, mostrando tendência de erradicação do trabalho
infantil no País.

d)

O rendimento médio mensal real do trabalho das pessoas com 10 anos ou mais de idade permaneceu no mesmo
patamar de 2003 (R$ 733,00), estancando a trajetória decendente iniciada em 1997.

e)

De 2003 para 2004, as condições de habitação melhoraram segundo todos os indicadores de serviços de utilidade
pública analisado. Houve crescimento do número de domicílios atendidos por esgoto sanitário (3,5%),
abastecimento de água (3,4%), coleta de lixo (2,7%) e eletricidade (2,9%).
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Os trechos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses e assinale a opção correta.
( ) Seu existencialismo, assentado no postulado fi losófi co de que "a existência precede a essência", naturalmente era de
compreensão restrita.
( ) Sartre foi do existencialismo ao maoísmo e arrastou, com ele, as mentes mais agudas e os corações mais sensíveis.
( ) Pôs-se assim, ele, o grande libertário, a serviço de um dos grandes tiranos do século XX.
( ) Entretanto, o fi lósofo entregou-se ao maoísmo na última etapa da vida. Coerente, sempre, em viver cada opção doutrinária,
foi vender na rua jornal afi nado com o novo credo.
( ) Mas, pela rama, dava para entender que, se a vida era absurda, melhor era curti-la, e assim todo mundo queria ser
existencialista.
(Roberto Pompeu Toledo, Revista Veja, 6/04/2005, p. 142)
a)

5º, 1º, 2º, 3º, 4º

b)

4º, 3º, 5º, 1º, 2º

c)

1º, 5º, 3º, 2º, 4º

d)

3º, 4º, 2º, 5º, 1º

e)

2º, 1º, 5º, 4º, 3º
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Julgue se os trechos do texto abaixo estão gramaticalmente corretos e responda ao que se pede:
I. Todos os modelos, em maior ou menor grau fracassaram. O socialismo, ao em vez de oferecer o paraíso, criou um inferno sob
a forma de estados totalitários, baseados na repressão policial e na ação da polícia política.
II. O capitalismo, longe de criar oportunidades iguais para que todos os indivíduos pudessem competir entre si, criou mecanismos
cruéis de concentração de riqueza nas mãos de poucos, expulsando da esfera do consumo milhões de seres humanos famintos e
miseráveis.
III. Os modelos intermediários criaram algumas "ilhas de prosperidade" (como os países escandinavos), possíveis por
circunstâncias muito específi cas de sua história e cultura, mas não conseguiram oferecer uma alternativa séria a países grandes
e pobres como o Brasil.
(José Arbex e Cláudio Júlio Tognoli, Mundo Pós-moderno, São Paulo: Scipione, p.17) Estão corretos
a)

I e II

b)

II e III

c)

I e III

d)

I, II e III

e)

apenas a II
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Assinale a substituição necessária para que o texto fique gramaticalmente correto.
O estudo da FGV atribuiu a queda da pobreza ao
crescimento econômico do país e listou fatores como
estabilidade da infl ação, reajuste do salário mínimo,
recuperação do mercado de trabalho, aumento da
geração de empregos formais e, ainda, o aumento
da presença do Estado na economia, com uma
maior transferência de renda para a sociedade. O
aumento da taxa de escolarização da população tem
sido fundamental para a redução da desigualdade
entre ricos e pobres. E há uma nova geração de
programas sociais que está fazendo a sociedade
brasileira enxergar que é preciso dar mais à quem tem
menos, e entre os exemplos estão o Programa Bolsa-Família e o Programa de Aposentadoria Rural. A
cobertura desses dois programas alcança os bolsões
de pobreza das zonas mais distantes dos grandes
centros, reduzindo bastante a miséria no país.
(Trecho adaptado de Em Questão, Subsecretaria de Comunicação
Institucional da Secretaria-Geral da Presidência da República,
n. 379, Brasília, 30 de novembro de 2005)
"a queda"(l.1) por à queda
a)
b)

"como"(l.2) por tais como

c)

"o aumento"(l.7e 8) por a ampliação

d)

"tem sido"(l. 8 e 9) por vem sendo

e)

"à quem"(l.12) por a quem
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Assinale a opção que preenche as lacunas do texto de forma gramaticalmente correta e coerente.
O saldo da balança comercial (exportações menos importações) brasileira de 2005 alcançou US$ 44,76 bilhões, valor __1__
registrado na história do país. O resultado positivo, 33% maior que o atingido em 2004, ___2___ ao desempenho expressivo das
exportações e importações. As vendas externas tiveram incremento __3__ US$ 24 bilhões no ano passado e fecharam 2005 com
US$ 118,3 bilhões. Já as importações totalizaram US$ 73,545 bilhões no ano passado. Os resultados recordes mostram ___4___
apesar da valorização do real frente ao dólar, a corrente de comércio do país (exportações mais importações) não ___5___ de
crescer com a diversifi cação de pauta exportadora, aumento do número de países que compram os produtos brasileiros e o
crescimento da participação de estados com pouca tradição nas vendas externas.
(Em Questão, Subsecretaria de Comunicação Institucional da Secretaria-Geral da Presidência da República, n. 390, Brasília, 06 de
janeiro de 2006)
a)

(1) não / (2) se devem / (3) demais de / (4) -lhe / (5) deixa

b)

(1) nunca antes / (2) devem-se / (3) mais que / (4) -se / (5) para

c)

(1) nunca / (2) deve-se / (3) superior a / (4) que / (5) pára

d)

(1) não / (2) deveu-se / (3) de mais de / (4) cujo / (5) cessa

e)

(1) nem / (2) devia-se / (3) maior que / (4) qual / (5) termina
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Assinale a opção que não constitui continuação coesa, coerente e gramaticalmente correta para o texto abaixo.
A alta expressiva nas vendas externas vai impulsionar as importações com a necessidade de compra de máquinas e equipamentos
por parte dos empresários. Mais dinheiro circulando na economia do país signifi ca mais emprego e renda para a população. O
Brasil deixou de ser um país basicamente exportador de matéria-prima e passou a vender também produtos de alta tecnologia
bem como os de alto valor agregado.
(Trechos adaptados de Em Questão, Subsecretaria de Comunicação Institucional da Secretaria-Geral da Presidência da República,
n. 390, Brasília, 06 de janeiro de 2006)
a)

Os produtos manufaturados são os que obtiveram maior aumento nas vendas externas no passado em relação a
2004: 23,5%. Isso ocorreu devido ao crescimento das quantidades embarcadas, principalmente de celulares
(99,6%), veículos de carga (50,4%) e automóveis (31,6%).

b)

Os semimanufaturados e básicos tiveram importante participação no desempenho das exportações, com crescimento
de 19,3% e 22,2%, respectivamente. Minério de ferro (+98,8%) e carne de frango (+51,7%) foram os principais
produtos básicos exportados e, no caso das semimanufaturas, destaque para celular (+117,5%) e açúcar bruto
(+12,1%).

c)

O aumento das vendas externas para mercados sem tradição importadora representou contribuição expressiva para
os resultados positivos alcançados.

d)

Apesar disso, outro fator signifi cativo, entretanto, foi o aumento da participação nas vendas externas por Estado.
No Distrito Federal, o crescimento foi de 106% em relação a 2004; no Amazonas, de 86% e no Amapá, de 63,9%.

e)

Europa Oriental, África e Ásia foram os países que representaram melhor performance com incremento de 55,8%,
41,4%, 27,9% nas exportações brasileiras.
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Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
Para incentivar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
lançou o Prêmio ODM BRASIL. A iniciativa do governo federal em conjunto com o Movimento Nacional pela Cidadania e
Solidariedade e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) vai selecionar e dar visibilidade __1___
experiências em todo o país que estão contribuindo para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM),
como __2__ erradicação da extrema pobreza e __3__ redução da mortalidade infantil. Os ODM fazem parte de um compromisso
assumido, perante __4__ Organização das Nações Unidas, por 189 países de cumprir __5__ 18 metas sociais até o ano de 2015.
(Em Questão, Subsecretaria de Comunicação Institucional da Secretaria-Geral da Presidência da República, n. 390, Brasília, 06 de
janeiro de 2006)
a)

a à à a às

b)

as a a à as

c)

às à a à às

d)

a a a a as

e)

as a a à às
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Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
O prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio consiste em uma das estratégias adotadas pelo governo brasileiro para
___1___ administrações locais, empresas públicas e privadas e organizações da sociedade civil no desenvolvimento de ações,
programas e projetos que ___2___ efetivamente para que essas metas ___3___ atingidas. ___4___ três categorias disputadas:
uma para ações de governos municipais, outra para iniciativas de organizações (entre as quais ___5___ órgãos públicos e
privados e entidades não-governamentais) e a última para destaques individuais e coletivos (pessoas ou entidades públicas ou
privadas).
(Em Questão, Subsecretaria de Comunicação Institucional da Secretaria-Geral da Presidência da República, n. 390, Brasília, 06 de
janeiro de 2006)
a)

(1) dar estímulo a / (2) contribuem / (3) serem / (4) São / (5) enquadram

b)

(1) estimulando / (2) contribuíssem / (3) forem / (4) Seriam / (5) enquadra

c)

(1) estimular / (2) contribuam / (3) sejam / (4) Serão / (5) se enquadram

d)

(1) estimularia / (2) contribuem / (3) são / (4) Vão ser / (5) enquadram-se

e)

(1) estimulasse / (2) contribuam / (3) serão / (4) Seriam / (5) enquadra-se
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Assinale a substituição que provoca erro gramatical.
O Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia Legal, implantado pelo Governo Federal em 2003, fez cair o(1)
desmatamento na região em 31% no último ano. Imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)
mostram que a área desmatada despencou de 27.200 km2 a 18.900 km2. A queda ocorreu nos nove estados da Amazônia Legal,
sobretudo Pará, Mato Grosso e Rondônia, considerados críticos. A redução foi igualmente signifi cativa no entorno da BR-163
(rodovia Cuiabá-Santarém), sob regime(2) severo de fi scalização. Os dados resultaram(3) da comparação do desmatamento no
período de agosto de 2004 a julho de 2005 com igual período anterior. O resultado indica o acerto das(4) políticas públicas em
curso e que envolvem fi scalização, ordenamento fundiário e territorial, criação de áreas protegidas (foram criados 85 km2 de
unidades de conservação em áreas de confl ito, homologados 93 mil km2 de terras indígenas e criados 3,76 mil km2 de projetos
de assentamentos sustentáveis), além da previsão de investimentos em infra-estrutura e conversão da atividade econômica na
região, com vistas à substituição da(5) extração predatória pelo desenvolvimento sustentável da fl oresta.
a)

1 - provocou a queda do

b)

2 - que estão sob o regime

c)

3 - são resultantes

d)

4 - que estão certas as

e)

5 - com o objetivo de substituir a
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Leia o texto abaixo para responder às questões 14 e 15.
Uma das condições principais da pós-modernidade
é o fato de ninguém poder ou dever discuti-la como
condição histórico-geográfi ca. Com efeito, nunca é
fácil elaborar uma avaliação crítica de uma situação
avassaladoramente presente. Os termos do debate,
da descrição e da representação são, com freqüência,
tão circunscritos que parece não haver como escapar
de interpretações que não sejam auto-referenciais.
É convencional nestes dias, por exemplo, descartar
toda sugestão de que a "economia" (como quer que se
entenda essa palavra vaga) possa ser determinante da
vida cultural, mesmo "em última instância". O estranho
na produção cultural pós-moderna é o ponto até o qual
a mera procura de lucros é determinante em primeira
instância.
(David Harvey, Condição pós-moderna, p. 301, com adaptações)

Assinale a relação lógica que não se depreende do texto.
a)

Ser uma situação presente é causa de não se poder discutir a pós-modernidade.

b)

Elaborar uma avaliação crítica implica debater, descrever e representar.

c)

Se há produção cultural, há a busca de lucros.

d)

Se a pós-modernidade fosse uma condição histórico- geográfi ca, a economia seria determinante na vida cultural.

e)

Interpretações auto-referenciais são freqüentes como resultado de avaliações críticas de uma situação presente.
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Avalie as seguintes afirmações a respeito das estruturas lingüísticas do texto para assinalar a opção correta.
I. O singular do verbo da primeira oração do texto deve-se à expressão "Uma das"(l.1); se, em seu lugar, fossem empregados
termos que mantivessem o sujeito no plural, como por exemplo, Entre as, o verbo deveria ser fl exionado necessariamente no
plural.
II. Na linha 7, a opção pelo verbo "parece", iniciando a oração, exige o emprego de uma forma impessoal de verbo no seu
desenvolvimento; daí o uso de singular em "não haver como escapar"(l.7).
III. O emprego da preposição de é obrigatória antes do pronome relativo "que" (primeira ocorrência da linha 10, pois aí se inicia
uma oração subordinada que completa a idéia de "sugestão"(l.10).
IV. A palavra "mesmo"(l.12), empregada com valor adverbial de ainda que, sugere que o autor antecipa uma rejeição ao
argumento que explicita na oração anterior.
A quantidade de itens corretos é

a)

0

b)

1

c)

2

d)

3

e)

4

555 Q2314

Ano: 2006

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle - Comum a todos

Os trechos seguintes foram adaptados do texto Modernidade, identidade e a cultura de fronteira, de Boaventura de Sousa
Santos.
Assinale a opção em que o texto foi transcrito respeitando as regras gramaticais da norma de padrão culto da língua portuguesa.
a)

O que há de característico na atual crise de regulação social é que ela ocorre sem perda de hegemonia da
dominação capitalista. Em outras palavras: ao contrário do que sucedeu em épocas anteriores, a crise de regulação
é também uma crise de emancipação, o que constitui afi nal uma outra manifestação do colapso das energias
emancipatórias.

b)

A difi culdade em aceitar ou suportar as injustiças e as irracionalidades da sociedade capitalista difi culta, em vez de
facilitar a possibilidade de pensar uma sociedade melhor que esta. Daí que fosse profunda a crise de um
pensamento estratégico de emancipação.

c)

Na medida em que existiu de fato, o processo de descontextualização e de universalização das identidades e das
práticas contribuiu contraditoriamente para as classes dominadas pudessem formular projetos universais e globais
de emancipação.

d)

Ao contrário, o novo contextualismo e particularismo tornam difíceis pensar estrategicamente a emancipação. As
lutas locais e as identidades contextuais tendem a privilegiar pelo pensamento tático em detrimento do pensamento
estratégico.

e)

A globalização do capital ocorre simultaneamente a localização do proletariado. Por outro lado, na crise do
pensamento estratégico emancipatório da modernidade mais que uma crise de princípios, é uma crise de sujeitos
sociais.
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Assinale o termo sublinhado do texto que apresenta ambivalência, ou seja, para conferir coerência ao texto, tanto pode receber a
interpretação de substantivação do verbo quanto a interpretação de substantivo concreto.
a)

"ser"(l.1)

b)

"pensar"(l.4)

c)

"ser"(l.7)

d)

"cuidar"(l.10)

e)

"cuidar" (l.15)
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Assinale a proposta de paráfrase para fragmentos do texto que respeita a correção gramatical e a coerência da argumentação.
a)

Primeiro período sintático:
Por não ser um sujeito isolado, não se pode defi nir o ser humano em relação a ele mesmo. Daí decorre que, mesmo
antes de pensar e de falar, ele vive em relação com as coisas, com os outros e com o mundo.

b)

Segundo período sintático:
Ovívido
ser humano
fato. manifesta-se instantaneamente no ser; o que signifi ca que esta presença observável é também um

c)

Terceiro período sintático:
O equilíbrio se dá entre poder cuidar de si mesmo, de um lado, e poder cuidar dos demais, de outro, e tal
responsabilidade, às vezes, inclui tanto o eu quanto o outro.

d)

Quarto período sintático:
Na construção-criação de sua história - por meio dessa construção coletiva - o ato extrapola o processo no cuidado
de fazer e criar história.

e)

Quinto período sintático:
O cuidado como possibilidade de dar continuidade na espécie, e também de gozar a vida com qualidade, usufruindo
da liberdade agrega o ato de cuidar de si e do outro.
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Leia o seguinte texto para responder às questões 19 e
20.
As normas jurídicas embasadas nos valores éticos e que
traduzem os procedimentos e as vivências mais fortes
e consolidados da coletividade tendem a ter a adesão
espontânea da maioria das pessoas que nelas se sentem
representadas. É o sentimento de identidade nacional,
de pátria, sem o qual a coesão social se esgarça e abre
as portas para o caminho do individualismo, do salve-se
quem puder, da corrupção, da violência. A consolidação
desse sentimento pressupõe, além das leis, uma ação
constante, coordenada pelo Estado, com a participação
da sociedade, dos organismos intermediários e das
famílias, num processo de educação cívica, nacional,
patriótica.
(Adaptado de Patrus Ananias, Civilização pelo Estado,
Correio Braziliense, 9 de janeiro de 2005)

Considere tanto a correção gramatical quanto a coerência textual para julgar como falsas (F) ou verdadeiras (V) as seguintes
possibilidades de continuidade para o texto:
( ) Apesar das nossas diferenças e divergências, todos os compatriotas de boa vontade somos irmãos no sonho e no trabalho de
construir uma nação à altura dos nossos melhores sentimentos.
( ) Por isso, a fragilidade da condição humana revela que a história da humanidade é sempre a história das pessoas inseridas na
comunidade política: na hegemonia de nações economicamente mais consolidadas.
( ) Se, por um lado, egoísmo e instinto natural buscam ao rompimento das relações de coesão nacional e reforçar o
individualismo, por outro nossos valores éticos consolidados almejam construir uma nação democrática e justa.
( ) Quando se evidenciou a incapacidade do sistema de globalização planejar em uma perspectiva mais ampla e elevada dos
vínculos humanos e os confl itos sociais buscou-se um outro sucedâneo para o Estado.
A seqüência obtida é
a)

V-F-F-F

b)

V-F-V-F

c)

V-V-F-F

d)

F-F-V-F
F-V-V-F

e)
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Julgue as seguintes afi rmações a respeito das relações de concordância entre os termos do texto:
I. A fl exão de plural em "traduzem"(l.2) justifi ca-se pelo plural em "valores éticos"(l.1).

II. Porque no termo "os procedimentos e as vivências" (l.2), há a inclusão de nome masculino, o termo "consolidados"(l.3) precisa
ser fl exionado no masculino.
III. O emprego do feminino plural em "nelas"(l.4) justifi ca-se pelo feminino plural de "pessoas"(l.4)
IV. O pronome indicativo de indeterminação de sujeito em "salve-se"(l.7) exige que o verbo seja fl exionado no singular.
A quantidade de itens corretos é
a)

0

b)

1

c)

2

d)

3

e)

4
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Leia o texto para responder à questão 01.
A questão proposta é a do acaso. Na tradição ocidental, o
tema aparece invariavelmente ligado a um outro, o da razão:
o dos limites e do alcance da racionalidade. Nem seria
errôneo afi rmar que o empenho maior para o pensamento
fi losófi co inaugurado na Grécia antiga resume-se em
querer vencer a sujeição ao acaso. De fato, um dos
traços peculiares ao homem primitivo está em deixar-se
surpreender pelo acaso, em guiar-se pelo imprevisível.
Já o homem racional instaurado pelos gregos entrega-se,
pela primeira vez na história, a esse esforço descomunal e
decisivo para a evolução do Ocidente, de tentar conjurar o
mais possível as peias do acaso, estabelecendo as bases
para um comércio racional do homem com o seu meio
ambiente; mais precisamente: a postura racional passou
a designar, de modo gradativo, um comportamento de
dominação por parte do homem, elaborando racionalmente
as suas relações com a natureza, o homem terminaria
abocanhando as vantagens de ver subordinada a natureza
aos seus desígnios pessoais.
(Gerd Bornheim. Racionalidade e acaso. fragmento)

Assinale a opção que apresenta coerência com as idéias do texto e correção gramatical.
a)

Seria errôneo afirmar que nem o empenho maior do pensamento filosófico grego sujeitaria-se ao objetivo de querer
trocar os limites do acaso pelo alcance da racionalidade.

b)

A racionalidade opõe-se ao acaso na medida em que é uma postura culturalmente adquirida, que visa não mais
deixar o homem surpreender-se pelo imprevisível, mas ressaltar a supremacia da razão sobre a natureza.

c)

Vencer a sujeição ao acaso pode ser considerada uma das errôneas preocupações do pensamento filosófico
inaugurado na Grécia; ou seja, ter como propósito superar um dos traços peculiares do homem primitivo.

d)

A evolução do Ocidente resulta do esforço descomunal e decidido (do homem racional) de se extirpar o mais
possível as teias do acaso, fundamentando a racionalidade no comércio e no meio ambiente.

e)

A dicotomia entre o homem que se deixa surpreender pelo acaso e aquele que tenta conjurar o mais possível o
imprevisível, guia-se pelo racional, terminando por ganhar as vantagens de designar a natureza a seus arbítrios.
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Leia o texto para responder à questão 02.
O advento da moderna indústria tecnológica fez
com que o contexto em que passa a dispor-se a
máquina mudasse completamente de confi guração.
Entretanto, tal mudança obedece a certas
coordenadas que começam a ser pensadas já na
antiga Grécia, que novamente se relacionam com
a questão da verdade. É que a verdade, a partir de
Platão e Aristóteles, passa a ser determinada de
um modo novo, verifi cando-se uma transmutação
em sua própria essência. Desde então, entende-se
usualmente a verdade como sendo o resultado
de uma adequação, ou seja, a verdade pode ser
constatada sempre que a idéia que o sujeito forma
de determinado objeto coincida com esse objeto.
(Gerd Bornheim. Racionalidade e acaso. fragmento)

Assinale a opção correta a respeito do uso das estruturas lingüísticas do texto.
a)

Mantém-se a coerência da argumentação ao substituir "fez" (l.1) por faz; mas para que a correção gramatical seja
mantida, torna-se obrigatória então a substituição de "mudasse" (l.3) para mude.

b)

Preservam-se as relações de sentido entre "contexto" (l.2) e "máquina" (l.3) com a substituição do pronome relativo
"que" (l.2) por qual, mantendo-se obrigatória a presença de "em".

c)

Tanto a supressão da preposição no termo "a certas coordenadas" (l.4 e 5) como sua substituição por às preservam
as relações de sentido e respeitam as regras de regência verbal.
A construção da textualidade mostra que o advérbio "então" (l.10) refere-se ao tempo de "Platão e Aristóteles" (l.8);
por isso, preservam-se a coerência e a correção do texto ao substituir "Desde então" (l.10) por Adiante desses fi
lósofos.

d)

e)

A expressão "ou seja" (l.12) permite a troca de lugar entre os termos "adequação" (l.12) e "verdade pode ser
constatada sempre que a idéia que o sujeito forma de determinado objeto coincida com esse objeto" (l.12 a 14),
sem prejudicar a correção gramatical do texto.

562 Q2851

Ano: 2005

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal - Área
Tecnologia da Informação

Assinale o esquema que representa corretamente a estrutura sintático-semântica do período sintático retirado do texto
(desconsidere a pontuação e as letras maiúsculas).

a)
b)
c)
d)
e)
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Leia o texto para responder à questão 04.
É urgentemente necessário criar critérios objetivos para
a seleção de projetos, obrigando a autoridade pública a
comprovar o atendimento a critérios mínimos de interesse
público, de viabilidade econômico-fi nanceira, de equilíbrio
social e ambiental e de agregação de valor.
Diante da realidade federativa do Brasil, é de se esperar
também que o governo federal tenha uma visão ampla e
generosa do papel central que deve exercer, no incentivo
às boas práticas de planejamento e implantação de
projetos.
Essas inquietações surgem porque ações prepósteras
do governo podem gerar erros graves na condução
de programas de Parcerias Público-Privadas (PPP).
Reverter erros em PPP - que se verifi cam na experiência
internacional - pode custar muito caro ao país e a
frustração decorrente pode inviabilizar mudança cultural
tão necessária.
(Rubens Teixeira Alves & Leonardo Grilo. PPP - uma lei só
não faz verão. Correio Braziliense, 25 de julho de 2005, com
adaptações)

A argumentação textual está organizada em torno da seguinte relação de condicionalidade:
a)

Não haverá realidade federativa se o governo federal não tiver uma visão ampla e generosa do seu papel central de
incentivador das boas práticas de planejamento e implantação de projetos.

b)

Se ações proteladoras do governo gerarem inquietações que ocasionem erros graves na condução de programas de
PPPs, poderá ser inviabilizada a mudança cultural por eles pretendida.

c)

Será urgentemente necessário criar critérios objetivos para a seleção de projetos, se for verifi cada na experiência
internacional que reverter erros nas PPPs pode custar caro.

d)

Erros graves na condução de PPPs podem custar caro ao país, se não forem criados critérios objetivos para a
seleção de projetos e a autoridade pública não comprovar o atendimento a critérios mínimos.

e)

Se custar muito caro ao país a frustração decorrente de más práticas de planejamento e implantação de projetos,
poderá ser inviabilizada a mudança cultural tão necessária para a implantação das PPPs.
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Julgue como falsos (F) ou verdadeiros (V) os seguintes itens a respeito das estruturas lingüísticas do texto.
( ) Preservam-se as relações semânticas e a correção gramatical do texto ao deslocar "pós-estruturalista" (l.1) para depois de "
teoria da comunicação" (l.1 e 2).
( ) Preserva-se a correção gramatical e a coerência, mas alteram-se as relações semânticas do texto ao substituir "o que" (l.3) por
a que.
( ) "Esse sujeito familiar" (l.10) corresponde ao "indivíduo racional e autônomo" (l.9 e10).
( ) Preservam-se as relações semânticas e a correção gramatical do texto ao substituir "como" (l.13) pela preposição por.
( ) O desenvolvimento da textualidade mostra que, na linha 15, se o termo "desafi os" fosse substituído por o desafi o, a fl exão
de plural em "que se tornam" deveria ser substituída pela fl exão de singular.
A seqüência obtida é
a)

V-F-V-V-F

b)

V-V-F-F-V

c)

F-V-V-F-F

d)

F-F-V-V-V

e)

F-V-V-F-V
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Assinale a inferência que não está coerente com a argumentação do texto.
a)

Na cultura pós-moderna, o modo de informação estabelece com os sistemas de dominação relações em dois
sentidos.

b)

Uma reconfi guração da linguagem repercute na reconfi guração dos sujeitos sociais, seja na cultura moderna seja
na pós-moderna.

c)

Uma identidade instável caracteriza o sujeito, múltiplo, disseminado e inserido em movimentos políticos, culturais e
sociais.

d)

Sujeitos deslocados pelo modo de informação eletronicamente mediado provocam uma instabilidade que se torna
parte de movimento político.

e)

O padrão do indivíduo racional e autônomo conduz a políticas que podem desafi ar os fundamentos das instituições
e estruturas modernas.
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Em relação ao texto, assinale a opção correta.
IBGE e BNDES mostraram que a desesperança nas cidades pequenas empurra a força de trabalho para as médias, que detêm
maior dinamismo econômico. A carga da pesada máquina administrativa das pequenas "cidades mortas" é paga pelas verbas
federais do Fundo de Participação dos Municípios. A economia local nesses municípios, como o IBGE também já mostrou, é
dependente da chegada do pagamento dos aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social. O seminário "Qualicidade",
por sua vez, confi rmou que a favelização é produto de "duas ausências", a do crescimento econômico e a de política urbana.
(Gazeta Mercantil, 17/10/2005, Editorial)
a)

A forma verbal "detêm" (l.3) está no plural para concordar com "cidades pequenas" (l.2).

b)

A expressão "é paga" (l.5) concorda com "máquina administrativa" (l.4).

c)

As vírgulas após "municípios" (l.7) e após "mostrou" (l.8) justifi cam-se por isolar oração intercalada entre termos da
oração principal.

d)

O emprego de dois-pontos após "duas ausências" (l.12), no lugar da vírgula, prejudica a correção do período.

e)

A presença de artigo defi nido feminino singular, em suas duas ocorrências (l.12), indica que se pode subentender
após o artigo a repetição da palavra "favelização"(l.11).
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Os problemas políticos contemporâneos são extremamente inquietantes e complexos e exigem intensos esforços para sua
compreensão. Parece-me que pode haver um caminho promissor na perspectiva que busca problematizar não os valores da
modernidade mas a lógica das fundações através da qual esses valores foram apresentados com o caráter de verdade que
legitimou projetos de dominação em seu interior. Ao invés de rejeitar a modernidade, esse pensamento crítico investe em seu
caráter refl exivo, visando ampliar os ideais libertários e emancipatórios do projeto iluminista.
(Sylvia G. Garcia, Antropologia, modernidade, identidade. In: Tempo Social, vol. 5, no. 1 - 2, com adaptações)
De acordo com o desenvolvimento das idéias do texto, a autora sugere que
a)

o projeto iluminista deve rejeitar a modernidade.

b)

o pensamento crítico e refl exivo deve tomar o lugar da lógica da modernidade iluminista e libertária.

c)

a complexidade dos problemas políticos contemporâneos decorre da falta de esforço para sua compreensão.

d)

é impossível chegar à compreensão da lógica das verdadeiras fundações dos valores sem compreender os valores de
dominação da modernidade.

e)

é problematizando a lógica da fundação dos valores da modernidade que se pode compreender os inquietan tes
problemas políticos contemporâneos.
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Mas os problemas do mundo dos nossos netos e bisnetos serão diferentes. Eles viverão no meio de um crescimento
perigosamente desequilibrado entre os povos. Sim, porque dois terços dos moradores do planeta - cerca de dois bilhões de
habitantes - terão de ser alimentados e educados em nações pobres e sem recursos.
(Antônio Ermírio de Moraes, O planeta e o desafi o do futuro. Jornal do Brasil, 20 de março de 2005, com adaptações)
Assinale a opção que constitui uma paráfrase coerente e gramaticalmente correta para o trecho acima.
a)

Contudo, os problemas do mundo dos nossos netos e bisnetos serão diferentes porque eles viverão em meio a um
crescimento perigosamente desequilibrado entre os povos, dado que dois terços dos moradores do planeta - cerca
de dois bilhões de habitantes - terão de ser alimentados e educados em nações pobres e sem recursos.

b)

Mas os problemas do mundo dos nossos netos e bisnetos serão diferentes, posto que eles viverão no meio de um
crescimento entre os povos perigosamente desequilibrados. Sim, pois dois terços dos moradores do planeta
(aproximadamente de dois bilhões de habitantes), terão de ser alimentados e educados em nações pobres e sem
recursos.

c)

Todavia os problemas do mundo dos nossos netos e bisnetos serão diferentes: eles viverão no meio de um
crescimento perigosamente desequilibrado entre os povos; num planeta em cujos dois terços dos moradores - cerca
de dois bilhões de habitantes - terão de ser alimentados e educados em nações pobres e sem recursos.

d)

Porém, os problemas do mundo, e dos nossos netos e bisnetos, serão diferentes, pois viverão entre povos de um
crescimento perigosamente desequilibrado. Isso, porque cerca de dois bilhões de habitantes do planeta (dois terços
deles) terão de se alimentar e educar em nações pobres e sem recursos.

e)

No entanto, os problemas do mundo dos nossos netos e bisnetos serão diferentes, eles viverão em nações pobres e
sem recursos, no meio de um crescimento perigosamente desequilibrado entre os povos, onde terão de ser
alimentados e educados. Sim, porque serão dois terços dos moradores do planeta - cerca de dois bilhões de
habitantes.
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As questões 10 e 11 tomam por base o seguinte fragmento
de texto.
A extrema diferenciação contemporânea entre
a moral, a ciência e a arte hegemônicas e a
desconexão das três com a vida cotidiana
desacreditaram a utopia iluminista. Não faltaram
tentativas de conectar o conhecimento científi co
com as práticas ordinárias, a arte com a vida, as
grandes doutrinas éticas com a conduta comum,
mas os resultados desses movimentos foram
pobres. Será então a modernidade uma causa
perdida ou um projeto inconcluso?
(Nestor Garcia Canclini, Culturas Híbridas, p. 33, com
adaptações)

Assinale a opção que constituiria, de maneira coerente com a argumentação e gramaticalmente correta, uma possível resposta
para a pergunta final do texto.
a)

A resposta poderia estar na sugestão de aprofundar o projeto modernista, inserindo-o com a prática cotidiana,
renovando-o o sentido das possíveis contradições.

b)

Para não considerá-la causa perdida, alguns teóricos sugerem encontrar outras vias de inserção da cultura
especializada na práxis cotidiana, por meio de novas políticas de recepção e de apropriação dos saberes profi

ssionais.
c)

Visando ao desenvolvimento de uma autonomia social e cultural, vários autores retomam uma tradição de
pensamento que diz de que o moderno se forma nas cinzas do antigo e na luz que trouxe pelo novo.

d)

Segundo alguns pensadores modernos, não se tratam de projeções utópicas os empreendimentos culturais e sociais
que renovam valores modernistas, enriquecendo saberes especializados.

e)

Nem causa perdida, nem projeto inconcluso: apenas a necessidade que o conhecimento e as relações sociais vêm a
ser recolocados em novos patamares de dinâmica interna, criando novas relações entre os sujeitos.
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Preservam-se a coerência da argumentação e a correção gramatical ao se substituir "desacreditaram a utopia iluminista" (l.4) por
a)

fez desacreditar a utopia iluminista.

b)

desacreditaram-na.

c)

tornaram desacreditada a utopia iluminista.

d)

desacreditaram-se da utopia iluminista.

e)

foi desacreditada para a utopia iluminista.
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Leia o texto a seguir para responder às questões 12 e
13.
Enquanto o patrimônio tradicional continua sendo
responsabilidade dos Estados, a promoção da
cultura moderna é cada vez mais tarefa de empresas
e órgãos privados. Dessa diferença derivam dois
estilos de ação cultural. Enquanto os governos
pensam sua política em termos de proteção e
preservação do patrimônio histórico, as iniciativas
inovadoras fi cam nas mãos da sociedade civil,
especialmente daqueles que dispõem de poder
econômico para fi nanciar arriscando. Uns e outros
buscam na arte dois tipos de ganho simbólico: os
Estados, legitimidade e consenso ao aparecer como
representantes da história nacional; as empresas,
obter lucro e construir através da cultura de ponta,
renovadora, uma imagem "não interessada" de sua
expansão econômica.
(Nestor Garcia Canclini, Culturas Híbridas, p. 33, com
adaptações)

Assinale como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes inferências a respeito do texto.
( ) O Estado e a sociedade civil são co-responsáveis por ações culturais, cada um no seu âmbito. ( ) Não existe preservação do
patrimônio histórico sem produção de cultura de ponta.
( ) Ambos os estilos de ação cultural identifi cados no texto produzem ganhos simbólicos.
( ) Financiar iniciativas culturais inovadoras implica incorrer em riscos econômico-fi nanceiros.

( ) A arte pode servir para camufl ar interesses econômicos expansionistas.
( ) Só pela atuação cultural, os Estados podem tornar-se representantes da história nacional.
A seqüência de respostas corretas é
a)

V-V-F-F-V-F

b)

V-F-V-V-V-F

c)

V-F-F-V-V-V

d)

F-F-V-F-F-V

e)

F-V-V-F-V-F
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Assinale a alteração na pontuação que provoca incoerência textual ou erro gramatical no texto.
a)

A substituição do ponto fi nal depois de "cultural" (l.5) por dois-pontos.

b)

A substituição dos dois-pontos depois de "simbólico" (l.11) pelo sinal de ponto-e-vírgula.

c)

A substituição do sinal de ponto-e-vírgula depois de "nacional" (l.13) pela conjunção e.

d)

A inserção de uma vírgula depois de "construir" (l.14).

e)

A retirada da vírgula depois de "ponta" (l.14).

573 Q2862

Ano: 2005

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal - Área
Tecnologia da Informação

Todo homem, como membro da sociedade, tem o direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação
internacional e de acordo com a organização e recursos de cada estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais

indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade.
(Artigo XXII da Declaração Universal dos Direitos Humanos)
O artigo acima está organizado em apenas um período sintático. Assinale a opção que o reescreve em dois períodos sintáticos,
preservando as relações semânticas entre as idéias srcinais.
a)

Como membro da sociedade, todo homem tem direito à realização de sua dignidade e ao desenvolvimento de sua
personalidade. Tudo isso de acordo com o esforço nacional, a cooperação internacional e a organização de recursos
de cada estado.

b)

Todo homem membro da sociedade tem o direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela
cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada estado, dos direitos econômicos, sociais
e culturais indispensáveis à sua dignidade. Tem também direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade.

c)

Já que membro da sociedade, todo homem tem o direito à segurança social e à realização e ao livre
desenvolvimento de sua personalidade; seja pelo esforço nacional, pela cooperação internacional ou de acordo com

d)

a organização e recursos de cada estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade.
Todo homem, como membro da sociedade, tem o direito à segurança social e à realização dos direitos econômicos,
sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Isso se dá pelo
esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada estado.

e)

Ao ser considerado membro da sociedade, todo homem tem o direito à segurança social e à realização - pelo esforço
nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada estado, dos direitos
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade - e ao livre desenvolvimento de sua personalidade.
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Os trechos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados.
Ordene-os nos parênteses e indique a seqüência correta.
( ) Principalmente porque, com recursos parcos e uma formação basicamente literária, ele anteviu o mundo em que vivemos, no
qual as palavras se evaporam e se dispersam em redes virtuais, as idéias circulam em direções caóticas e a noção de sentido,
quer dizer, de uma direção e de um futuro, se perde num presente em abismo.
( ) E no qual, enfi m, depois de séculos de hostilidade e de enclausuramento, o homem se veria dissolvido em uma grande colcha
democrática, capaz de abrigar a todos, sem lugares fixos e sem destinos rígidos, um mundo, por fi m, em que poderíamos
compartilhar uma mesma experiência.
( ) Profeta da morte da imprensa e do fim de um mundo linear e geométrico, ele antecipou, já nos anos 50 e 60, a chegada de
um novo mundo unifi cado, na forma de grande teia, e gerido por uma espécie de alma suprapessoal.
( ) Nascido em 1911, em Edmonton, Canadá, Herbert Marshall McLuhan foi, afora erros e acertos de suas hipóteses, um pensador
genial.
( ) Previa McLuhan que, nesse novo mundo unifi cado da mídia que estava a se afirmar, os homens se veriam imersos em uma
grande malha global, um mundo devassado, sobreposto e instantâneo, no qual as idéias se dissolveriam e as diferenças se
anulariam - exatamente como na cultura pop que ele mesmo via nascer.
(Adaptado de José Castello http://nominimo.http://nominimo.ibest.com.br/notitia)
a)

5º, 3º, 2º, 1º, 4º

b)

2º, 5º, 3º, 1º, 4º

c)

3º, 2º, 4º, 5º, 1º

d)

4º, 1º, 5º, 3º, 2º

e)

1º, 4º, 2º, 5º, 3º
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As opções trazem o diagnóstico e a indicação de correção do que estiver gramatical e lingüisticamente errado no trecho abaixo.
Podemos prever o traço fundamental do comércio
colonial: ele deriva imediatamente do próprio caráter
da colonização, organizada como ela está na base
da produção de gêneros tropicais e metais preciosos
para o fornecimento do mercado internacional. É a
exportação desses gêneros, pois, que constituirá
o elemento essencial das atividades comerciais da
colônia.
O comércio exterior brasileiro é todo ele, pode-se
dizer, marítimo. Nossas fronteiras atravessavam áreas
muito pouco povoadas, quando não inteiramente
indevassadas. A colonização portuguesa vinda do
Atlântico, e a espanhola, quase toda do Pacífi co, mal
tinham ainda engajado suas vanguardas, de sorte
que entre ambas ainda sobravam vastos territórios
ocupados.
Circunstância essa ditada por contingências
geográfi cas e econômicas, e que tem grande
signifi cação política e administrativa, pois facilitou,
pode-se dizer mesmo que tornou possível, o monopólio
do comércio da colônia que a metrópole pretendia para
si. Foi bastante reservar-se a navegação, providência
muito mais simples que uma fi scalização fronteiriça
– difícil, se não impraticável, nos extensos limites do
país.
(Caio Prado Júnior, História econômica do Brasil, com
adaptações)
a)

Diagnóstico do erro: vírgulas isolando a conjunção "pois"(l.6) Indicação de correção: suprimir a vírgula posterior à
referida conjunção.

b)

Diagnóstico do erro: pontuação da expressão "vinda do Atlântico"(l.12 e 13). Indicação de correção: colocá-la entre
parênteses, sem a vírgula após "Atlântico".

c)

Diagnóstico do erro: falta de concordância verbal no verbo "tinham" (l.14). Indicação de correção: empregar o
referido verbo no singular.

d)

Diagnóstico do erro: incoerência textual no emprego do adjetivo "ocupados" (l.16). Indicação de correção: substituílo por inocupados.

e)

Diagnóstico do erro: mau emprego do travessão, na linha 24. Indicação de correção: eliminá-lo.
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Os fragmentos abaixo foram adaptados do texto O
sentido do som, de Leonardo Sá, para compor três
itens. Julgue-os quanto ao respeito às regras gramaticais
do padrão culto da língua portuguesa para assinalar a
opção correta a seguir.
I. A ausência de discurso é silêncio. O silêncio enquanto
formador do discurso expressivo e entendido em
sua forma dinâmica, em contraposição aquele que
corresponde à ausência de discurso, ganha amplitude a

gravidade quando passa a ser o perfi l de comportamento,
isto é, quando passa a ser uma atitude assumida por (e
imposta a) segmentos sociais que não “discursam”, mas
que apenas silenciam, que exercem a expressão em
dimensão mínima e deixam projetarem-se no discurso
de outrem como sendo o seu discurso.
II. Em um contexto como o do Brasil, no qual há uma
perversa concentração de privilégios, e no qual o acesso
aos meios disponíveis é restrito, outra vez coloca-se a
questão que abordamos ao falar dos silêncios: apenas
alguns segmentos sociais “emitem”, enquanto amplas
maiorias tornam-se “silenciosas”, resultando daí que as
imagens acústicas encontram suporte em meios que,
por razões tecnológicas e culturais, são inacessíveis às
massas.
III. Por conseguinte, esse monólogo passa a gerar imagens
sobre si mesmo, imagens de imagens, sem diálogo,
produtos fortuitos que a indústria da cultura massifi ca,
difunde, impõe, substitui, esquece, retoma, redimensiona,
rejeita e reinventa.... As razões do “silêncio”, portanto, são
também razões sociais e econômicas. Neste silêncio, o
que se absorve não são apenas imagens, mas também
o imaginário em seu conjunto pré-delimitado, um
imaginário que não identifi ca as fontes de suas imagens,
que nem sequer se preocupa em identifi cá-las, que aos
poucos as esquece.
Estão respeitadas as regras gramaticais apenas

b)

no item I.
nos itens I e II.

c)

no item II.

d)

nos itens II e III.

e)

no item III.

a)
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Assinale a opção que preenche corretamente a seqüência
de lacunas do texto, mantendo sua coerência textual e sua
correção gramatical.
Tendo _____ unidade de análise o gênero humano no
tempo, Morgan dispõe ______ sociedades humanas
na história segundo graus de complexidade crescente
_________ se aproximam da civilização. Diferentes
organizações sociais sucedem-se porque se superam
______ desenvolvimento de sua capacidade de ______ e
de dominar a natureza, identifi cando vantagens biológicas
e econômicas em certas formas de comportamento que
são, então, instituídas ________ modos de organização
social.

(Sylvia G. Garcia, Antropologia, modernidade, identidade. In:
Tempo Social, vol. 5, no. 1 – 2, com adaptações)
a)

por - as - conforme - pelo - adaptar-se - como

b)

por - das - à medida que - no - adaptarem-se - em

c)

como - as - na medida em que - ao - se adaptar - por

d)

como - nas - conforme - até - se adaptarem - como

e)

a - das - à medida que - como - adaptar-se - em
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Assinale o segmento inteiramente correto quanto ao emprego dos sinais de pontuação.
(Tome os segmentos como partes consecutivas de um texto)
a)

Vários autores acreditam que o romance, Frankenstein, de Mary Shelley foi decisivo para o estabelecimento de uma
visão negativa da ciência; mostrou pela primeira vez, a imagem do cientista tomado pela paixão e pela loucura,
"criando" um monstro que foge ao seu controle e ameaça a sociedade. Surgia o "cientista louco" e a ciência como
um instrumento perigoso e incontrolável.

b)

Segundo Wolpert, "foi Mary Shelley quem criou o monstro de Frankenstein não foi a ciência; mas sua imagem é tão
poderosa, que alimentou medos sobre a engenharia genética que difi cilmente serão removidos". Não se poderia
imaginar que aquela alegoria seria tão nefasta para os cientistas.

c)

O livro de Mary Shelley é considerado o primeiro livro de fi cção científi ca, mas o tratamento dado à fi gura dos
cientistas, nas obras de fi cção científi ca que o sucederam, não melhora a imagem do cientista. Num estudo em que
se pediu que crianças, adolescentes e adultos defi nissem um cientista, por meio de desenho, a imagem que
apareceu não foi positiva.

d)

A visão estereotipada do cientista - cara de louco, olhos esbugalhados, cabelos desgrenhados é difundida em
diversos meios de comunicação muito poderosos (cinema, quadrinhos, desenhos animados, televisão); isso, em
nada contribui para facilitar o entendimento do que seja ciência.

e)

Daí tive a idéia de montar um projeto de pesquisa! Se artistas convivessem com o cientista no laboratório, se vissem
os experimentos e a carga emocional que despertam no pesquisador, se conversassem diariamente sobre seus
trabalhos... Será que a ciência seria interpretada e mostrada de outra forma?
(Diucênio Rangel, "O diálogo entre ciência e arte", com adaptações)

579 Q2868

Ano: 2005

Português
Banca: ESAF

Pontuação

Órgão: Receita FederalProva: Auditor Fiscal da
Receita Federal - Área
Tecnologia da Informação

No texto abaixo foram substituídos sinais de pontuação por
números. Assinale a seqüência de sinais de pontuação que
devem ser inseridos nos espaços indicados para que o texto
se torne coerente e gramaticalmente correto.
Desconsidere a necessidade de transformar letras
minúsculas em maiúsculas.
Os seres humanos sofrem sempre confl itos de interesse

com os ressentimentos, facções, coalizões e instáveis
alianças que os acompanham(1) no entanto, o que
mais interessa nesses fenômenos confl ituosos não é
o quanto eles nos separam, mas quão freqüentemente
eles são neutralizados, perdoados e desculpados. Nos
seres humanos(2) com seu extraordinário dom narrativo,
uma das principais formas de manutenção da paz é o
dom humano de apresentar(3) dramatizar e explicar as
circunstâncias atenuantes em torno de violações que
ameaçam introduzir confl ito na habitualidade da vida(4) o
objetivo de tal narrativa não é reconciliar, não é legitimar,
nem mesmo desculpar, mas antes(5) explicar.
(Jerome Bruner. Atos de signifi cação, com adaptações)
a)

;
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b)
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c)
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d)
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Leia o texto seguinte e marque o item correto.
O restante do planeta, sobretudo os europeus, deverá entender que o governo do presidente reeleito dos EUA, George W. Bush,
continuará a privilegiar a segurança nacional do país e a utilizar as ferramentas que considera necessárias para garanti-la.
A explicação é de Jonh Hulsman, diretor de pesquisas da Fundação Heritage (situada em Washington), um dos mais influentes
centros de pesquisas conservadores dos EUA, e especialistas em relações transatlânticas e em política externa americana.
(Folha de São Paulo, 5/11/2004)
a)

Em "sobretudo os europeus" está implícito um substantivo no plural: "países" ou "povos" ou "estados" etc

b)

A oração substantiva que complementa o verbo "entender" poderia ser também iniciada pela preposição "de", sem
prejuízo da correção do texto.

c)

O pronome em "garanti-la" poderia estar no plural, concordando com "as ferramentas", sem prejuízo do sentido.

d)

A forma verbal "deverá" poderia ter sido corretamente usada no plural.

e)

Com base nos dicionários de Língua Portuguesa, percebemos que a palavra "transatlânticas" neste contexto nos
situa no campo semântico de navios de grande porte que cruzam oceanos.
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Marque a assertiva correta em relação ao texto seguinte:

a)

A regra de formação de plural de "palavraschave"( ??.1) aplica-se também a matéria-prima.

b)

A forma verbal da primeira oração poderia vir flexionada no singular, concordando com "sensatez"( ??.2).

c)

Se a expressão "da crise econômica"(??.3) for flexionada no plural, a forma verbal "fortaleceu" também deverá
obrigatoriamente ser flexionada na terceira pessoa do plural.

d)

O emprego de vírgula após "amadurecidas"( ??.4), isolando a oração relativa manteria inalterados o sentido e a
estrutura sintática do período.

e)

As expressões "leme na tempestade"(??. 5) e "prumo na calmaria"(??.6) estão sendo usadas em sentido denotativo.
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Marque a assertiva errada em relação ao seguinte texto:
O momento é de resgatar as essências, guiar-se pelo bom senso e praticar a ética junto a consumidores, fornecedores, acionistas
e comunidade. Num mundo estarrecido pelas guerras, pelo terrorismo e pelo imperialismo a qualquer preço, ganham admiração
o diálogo, a transparência e a contribuição para uma sociedade melhor. Fora e dentro do meio empresarial.
(Carta Capital, n° 307)
a)

Seria também correto escrever-se: " O momento é de se resgatarem as essências".

b)

Em "praticar a ética" seria correto empregar-se um índice de sujeito indeterminado.

c)

A preposição em "a consumidores" poderia ser contraída ao artigo definido masculino plural.

d)

A forma "num" como em "num mundo" só deveria ser empregada em linguagem oral.

e)

A forma verbal "ganham" poderia estar corretamente flexionada no singular.
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Marque a assertiva errada em relação ao texto seguinte:

a)

A substituição de "é marcado"(??.1) por marca-se mantém a informação srcinal e a correção gramatical do período.

b)

A vírgula depois de "Aqui"(??.3) pode ser dispensada sem prejuízo da correção por tratar-se de pontuação
facultativa.

c)

"Expectador" é uma palavra cognata de "Expectativa", mas ao contrário dessa pode também ser grafada com "s" na
primeira sílaba, sem alteração de sentido.

d)

Se as vírgulas que estão isolando "estarrecido" (??.6) forem substituídas por travessões, o período permanece
correto.

e)

A preposição "a" em "a uma invasão"(??.7) caracteriza a escrita formal, culta e, geralmente, é dispensada se usado
um estilo menos formal.
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Os itens desta questão foram adaptados de uma entrevista publicada na Folha de São Paulo. Marque o item reproduzido sem
erro gramatical, ortográfico ou impropriedade vocabular.
a)

Folha - Qual será o impacto da confortável vitória de Bush sobre as relações internacionais? John Hulsman - Até a
última terça-feira, havia, em boa parte do planeta, um sentimento de que a primeira vitória de Bush fora uma
anomalia, uma aberração, pois a eleição de 2000 fora uma experiência francamente bizarra.

b)

Sua reeleição, todavia, põe fim à idéia de que Bush foi um presidente acidental. Independentemente da
nacionalidade, as pessoas são agora compelidas a entender de que as únicas questões nas quais Bush sempre
esteve à frente de John Kerry nas pesquisas são a política externa e a segurança nacional.

c)

No que tange ao amplo tema da guerra ao terror, Bush manteve uma liderança de ao menos 12 pontos percentuais
em todas pesquisas realizadas durante a campanha eleitoral. Em parte, essa tendência se deve a péssima atuação
dos democratas durante a Guerra do Vietnã. Assim, eles estão atrás nas pesquisas relacionadas à segurança
nacional desde o início da década de 70.

d)

Folha - Podemos prever a existência de novos ataques preventivos dos EUA nos próximos anos? Hulsman - Tratamse de possibilidades que não podem ser descartadas. Os EUA tem o mais poderoso aparato militar do planeta e não
devem relegar ao segundo plano a opção militar. Contudo é pouco provável que haja ataques, já que a situação no
Iraque tem-se mostrado bastante complexa. Por outro lado, ações preventivas ainda fazem parte do leque de
opções do governo. Para Bush, numa era em que terroristas podem decidir atacar os EUA com uma bomba suja
carregada de componentes nucleares, não há tempo para esperar uma decisão da ONU. Deve-se frisar que ela não
conseguiu tomar uma decisão sobre Saddam Hussein em nove meses de debates e de negociações.

e)

Folha - A atual crise iraquiana tem solução plausível? Hulsman - Precisamos encontrar interlocutores legítimos entre
os iraquianos, pessoas que gosam de legitimidade política aos olhos da população. Não devemos apontar a liderança
iraquiana, pois a população do país deve escolher seus próprios líderes políticos.
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Marque o item em que um dos trechos apresenta erro gramatical.
a)

Não se pretende aqui negar o óbvio: que, em termos de línguas, passado histórico, tradições culturais, problemas
comuns, os povos da América Latina são menos diferentes entre si do que em outros continentes. / Não se pretende
aqui negar
o óbvio:
em termos
de línguas,
tradições
culturais, problemas comuns, os povos da
América
Latina
são menos
diferentes
entre passado
si do quehistórico,
em outros
continentes.

b)

Na Europa, Ásia e África, às vezes, um só país abriga cem idiomas e etnias distintas. / Na Europa, Ásia e África, por
vezes, um só país abriga cem idiomas e etnias distintas.

c)

A unidade básica na América Latina não tem impedido, contudo, que se venha acentuando, nos últimos tempos,
tendência à crescente diversificação entre o México, a América Central e o Caribe, de um lado, e a América do Sul,
do outro. / Não obstante a unidade básica a América Latina não tem impedido, contudo, que se acentuem, nos
últimos tempos, tendência à crescente diversificação entre o México, a América Central e o Caribe, de um lado, e a
América do Sul, do outro.

d)

A diferenciação vem-se fazendo mais nítida em dois setores fundamentais: o grau de instabilidade política e a
dependência econômica e comercial em relação aos Estados Unidos. / As diferenças vêm-se configurando mais
nítidas em dois setores fundamentais: o grau de instabilidade política e a dependência econômica e comercial em
relação aos Estados Unidos.

e)

Até os anos 80, a América Central era o "homem doente" do continente, com o sandinismo no poder na Nicarágua, a
guerrilha fortemente organizada em El Salvador e a guerra civil com tinturas de genocídio na Guatemala. / Até os
anos
80, a América
Central
o "homem
do com
continente:
sandinismo
na Nicarágua, a guerrilha
fortemente
organizada
em EleraSalvador
e a doente"
guerra civil
tinturasode
genocídiono
na poder
Guatemala.
(Baseado em Rubens Ricupero)
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Nas questões 07 e 08, marque a seqüência do texto com erro gramatical.

Marque a seqüência do texto com erro gramatical.
a)

Em 1946, visando impulsionar a liberalização comercial e combater práticas protecionistas adotadas desde a década
de 30, 23 países, posteriormente denominados fundadores, iniciaram negociações tarifárias.

b)

A primeira rodada de negociações resultou em 45.000 concessões, e o conjunto de normas e concessões tarifárias
estabelecido passou a ser denominado Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT.

c)

Os membros fundadores, juntamente com outros países, formaram um grupo em que elaborou o projeto de criação
da Organização Internacional do Comércio - OIC, sendo os Estados Unidos um dos países mais atuantes no
convencimento da idéia do liberalismo comercial regulamentado em bases multilaterais.

d)

O foro de discussões, que se estendeu de novembro de 1947 a março de 1948, ocorreu em Havana, Cuba, e
culminou com a assinatura da Carta de Havana, na qual constava a criação da OIC.

e)

O projeto de criação da OIC era ambicioso, pois, além de estabelecer disciplinas para o comércio de bens, continha
normas sobre emprego, práticas comerciais restritivas, investimentos estrangeiros e serviços.
(Adaptado de www.desenvolvimento.gov.br)
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Marque a seqüência do texto com erro gramatical.
a)

A geografia ainda conta, e muito, apesar de tudo o que se diz sobre a globalização e seu suposto efeito de anular a
distância.

b)

Não é novidade que, desde os primórdios coloniais, os ianques sempre dispensaram, para o bem e para o mal,
atenção prioritária ao seu entorno físico imediato, boa parte dos quais - da Flórida e Porto Rico a Louisiana, Texas,

c)

Califórnia - compraram, anexaram ou associaram.
A Doutrina Monroe, a política do big stick, as guerras contra o México e a Espanha, as repetidas intervenções e
ocupações na Nicarágua, no Haiti, em Cuba e no Panamá tiveram basicamente por cenário essas extensões
terrestres e marítimas do norte.

d)

Nesse sentido, existe uma linha de continuidade histórica do passado com o padrão recente. O big stick e as
intervenções sobreviveram no apoio aos "contras", nas operações clandestinas de financiamento e orientação ao
combate musculoso da guerrilha, chegando diretamente ao uso da força em Granada e no Panamá.

e)

Mais ao sul, exceto em episódios como a queda de Allende e, em razão das drogas e da guerrilha colombiana, os
métodos são mais sutis.
(Baseado em Rubens Ricupero)
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Marque a paráfrase do texto de Darcy Ribeiro isenta de erros.
a)

Ao longo da costa brasileira se defrontaram duas visões de mundo completamente opostas: a selvageria e a
civilização. Concepções diferentes de mundo, da vida, da morte e do amor chocaram-se cruamente. Aos olhos dos
europeus, os indígenas pareciam belos seres inocentes, que não tinham noção do "pecado". Mas, com um grande
defeito: eram "vadios", não produziam nada que pudesse ter valor comercial. Serviam apenas para serem vendidos
como escravos. Com a descoberta de que as matas estavam cheias de pau-brasil, o interesse mudou... Era preciso
mão-de-obra para retirar a madeira.

b)

Duas visões de mundo, a selvageria e a civilização, completamente opostas, se defrontaram ao longo da costa
brasileira. Concepções diferentes de mundo, da vida, da morte e do amor, se chocaram cruamente. Aos olhos dos
europeus, os indígenas pareciam belos seres inocentes, que não tinham noção do "pecado". Mas, com um grande
defeito: eram "vadios", não produziam nada que pudesse ter valor comercial. Serviam apenas para serem vendidos
como escravos. Com a descoberta que as matas estavam cheias de pau-brasil, o interesse mudou... Era preciso
mão-de-obra para retirarem a madeira.

c)

A selvageria e a civilização, duas visões de mundo completamente opostas, se confrontaram ao longo da costa
brasileira; ali se chocaram, cruamente, concepções diferentes de mundo, da vida, da morte, do amor. À vista dos
europeus os indígenas pareciam belos seres inocentes, que não tinham noção do "pecado". Mas com um grande
defeito: eram "vadios", não produziam nada que pudesse ter valor comercial. Servia apenas para ser vendidos como
escravos. Com a descoberta de que as matas estavam cheias de pau-brasil, o interesse mudou... Era preciso mãode-obra para retirar a madeira.

d)

Completamente opostas, duas visões de mundo, a selvageria e a civilização, defrontaram-se, ao longo da costa
brasileira, fazendo com que concepções diferentes de mundo, da vida, da morte, do amor se chocasse cruamente.
Aos olhos dos europeus os indígenas pareciam belos seres inocentes, que não tinham noção do "pecado"; mas com
um grande defeito: eram "vadios", não produziam nada que pudesse ter valor comercial. Serviam apenas para ser
vendidos como escravos. Com a descoberta de que as matas estavam cheias de pau-brasil, o interesse mudou... Era

preciso mão-de-obra para retirar a madeira.
e)

A selvageria e a civilização visões de mundo completamente opostas, defrontaram-se ao longo da costa brasileira.
Eram concepções diferentes do mundo, da vida, da morte, do amor, que chocaram cruamente. Na visão dos
europeus, os indígenas pareciam belos seres inocentes que não tinham noção do "pecado"! Mas tinham um grande
defeito, pois eram "vadios", não produziam nada que pudesse ter valor comercial. Serviam apenas para a venda
como escravos. Ao se descobrir que as matas estavam cheias de paubrasil, o interesse mudou... Era preciso mãodeobra para retirar a madeira.
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Os enunciados seguintes formam um texto. Marque o que está gramaticalmente correto.
a)

Com o avanço da tributação esta-se aprofundando a desigualdade e a exclusão, uma vez que os ganhos de
produtividade em grande parte tem sido obtidos à custa, dentre outros, da sonegação tributária, revelando a
simbiose entre marginalidade econômica e marginalidade social e obrigando as instituições jurídicas do Estado a
concentrar sua atuação na preservação da ordem e da segurança.

b)

Com a sonegação, os excluídos dos mercados de trabalho perdem as condições materiais para exercer, em toda a
sua plenitude, os direitos humanos de primeira geração e para exigir o cumprimento dos direitos humanos de
segunda e terceira gerações.

c)

Condenados à marginalidade socio-econômica e, por conseqüência, à condições hobbesianas de vida, os
marginalizados não mais aparecem como portadores de direitos subjetivos públicos.

d)

Nem por isso contudo, são dispensadas das obrigações estabelecidas pela legislação, especialmente em matéria
criminal.

e)

Diante da ampliação dos bolsões de miséria nos centros urbanos, da expansão da criminalidade e da propensão à
desobediência coletiva, as instituições jurídicas e judiciais do Estado, antes voltadas para o desafio de proteger os
direitos civis e políticos e de conferir eficácia aos direitos sociais e econômicos, acaba agora tendendo a assumir
papéis eminentemente punitivos-repressivos.
(Adaptado de Mário Antônio Lobato de Paiva em www.ambitojuridico.com.br)
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As questões 11 e 12 baseiam-se em um modelo de regulamento de uma associação fictícia. Marque o segmento gramaticalmente correto.

Essa questão baseia-se em um modelo de regulamento de uma associação fictícia. Marque o segmento gramaticalmente correto.
a)

O Presidente da Associação Brasileira de Incentivo ao Esporte, no uso de suas atribuições estatutárias, em
cumprimento ao disposto no art. 14 da Lei nº 9.790/99 e considerando os princípios da publicidade, da legalidade,
da moralidade e da impessoalidade e da isonomia a serem observados entre os contratantes e fornecedores, e ainda
como medida de economia a ser observado em suas compras e contratações, visando a obtenção de melhores
preços, resolve aprovar o presente Manual de Contratações que irá nortear tais procedimentos.

b)

Art. 1º - A aquisição de materiais e contratações de bens e serviços de interesse da Associação, serão efetuadas de
acordo com procedimento licitatório de natureza simplificada, de modo a assegurar a obtenção de melhores preços e
condições e maior agilidade no seu processamento.

c)

Parágrafo Único - As contratações de pessoal ficam dispensadas do procedimento licitatório, devendo, porém,
observarem os princípios de seleção especificados em norma própria.

d)

Art. 2º - As compras ou aquisições de material de interesse da Associação, serão realizadas para atender às
necessidades dos setores interessados e serão precedidas da formalização de processo de pesquisa de preços, com
vistas à obtenção de melhores preços e condições, aliada à qualidade e rendimento do material e que lhe parecer

mais vantajosa.
e)

Art. 3º - A pesquisa de preço será elaborada mediante Pedido de Cotação, que será encaminhado a 03 (três)
fornecedores do ramo, no mínimo, por meio de correspondência protocolada, com antecedência de 03 (três) dias,
admitindo- se a apresentação de proposta nas mesmas modalidades.
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Essa questão baseia-se em um modelo de regulamento de uma associação fictícia. Marque o segmento gramaticalmente correto.
a)

Art. 4º - Estará dispensada da pesquisa de preços as despesas miúdas e de pronto pagamento, entendidas como tal
as que envolverem compras ou serviços de pequena monta, cujo valor seja igual ou inferior a 20 (vinte) salários
mínimos.

b)

Parágrafo Único - Estará dispensada do procedimento acima, as despesas consideradas urgentes ou atender
situações emergenciais e aquelas que não houve cotação de preço em pesquisa anteriormente realizada, bem como
para aquisição de materiais ou produtos de fabricação própria ou de representante exclusivo.

c)

Art. 5º - Recebidas as propostas de Cotação de Preços, será elaborada uma planilha onde se demonstrarão os
preços ofertados, decidindo- se pela proposta mais vantajosa, devendo tais documentos serem anexados ao
processo de despesa.

d)

Art. 6º - Quando o vencedor da licitação não retirar o pedido ou ordem de fornecimento no prazo estabelecido, é
facultado à Associação deferir o objeto da licitação aos demais licitantes, observada a ordem de classificação.

e)

§ 1º - Na contratação de bens e serviços de que se tratam neste Regulamento, fica o contratado obrigado a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor inicialmente cotado.
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Marque o conjunto que preenche devidamente as lacunas do texto.
Lançando hoje o olhar ao vasto espaço varrido pelos furacões, _______ dos desertos mexicanos ______ "poeira de ilhas" do
Caribe, o que se vê é uma placidez cálida, ______ por salsas e merengues, calipsos e reggae. O contraste não poderia ser maior
com os roncos subterrâneos, as súbitas ______ antecipadoras de explosões vulcânicas, ao longo de todo o arco andino, da
Venezuela à Colômbia, à Bolívia, ao Peru, ao Equador até a Argentina ao sul. Pelo menos até agora, o fim da guerrilha na
América Central aparentemente inaugurou fase de estabilidade menos precária do que a partida dos ditadores militares sulamericanos. Será ilusório, fugaz, um descompasso _________ entre norte e sul no eterno retorno do ciclo de turbulência?
(Rubens Ricupero)

a)

a) que se estendem - a - embaladas - irupções - somente.

b)

que se espalham - à - envoltas - irrupções - tão-somente.

c)

que estendem-se - a - inebriadas - errupções - somente.

d)

que estende-se - a - entorpecidas - irupções - só.

e)

que se estende - à - embalada - erupções - apenas.
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Marque o item que preenche de forma correta as lacunas do texto seguinte:
Institucionalizada ___ partir das lutas antiabsolutistas, no século 18, e da expansão dos movimentos constitucionalistas, no século
19, ___ democracia representativa foi consolidada ao longo de um processo histórico marcado pelo reconhecimento de três
gerações de direitos humanos: os relativos ___ cidadania civil e política, os relativos ___ cidadania social e econômica e os
relativos ___ cidadania "pós-material", que se caracterizam pelo direito ___ qualidade de vida, ___ um meio ambiente saudável,
___ tutela dos interesses difusos e ao reconhecimento da diferença e da subjetividade.
(Baseado em Mário Antônio Lobato de Paiva em www.ambitojurídico.com.br)

a)

a, à, à, a, à, à, a, a.

b)

a, a, à, à, à, à, a, à.

c)

à, a, a, à, à, a, a, à.

d)

à, a, a, à, à, à, a, à.

e)

a, à, à, a, à, à, a, à.
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Marque o conjunto de palavras que preenche devidamente as lacunas do texto:
Os direitos humanos enfrentam problemas para ____ efetivados. Valores básicos, liberdades públicas, igualdade ________ e
afirmação dos ________ "pós-materiais" _________ com os ________ categóricos da ________ dos mercados, como a ênfase
na produtividade, na competitividade e na liberdade de circulação dos capitais.
(Adaptado de Mário Antônio Lobato de Paiva em www.ambitojuridico.com.br)

a)

ser - substantiva - interesses - colidem - imperativos - transnacionalização.

b)

serem - comunitária - lucros - colaboram - modelos - democracia.

c)

serem - adjetiva - dividendos - convivem - desejos - modernidade.

d)

ser - socializada - bônus - consignam - avanços - justiça.

e)

serem - tácita - objetivos - contrapõem-se - intuitos - lógica.
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Marque a opção que não substitui corretamente o item sublinhado no texto, respeitando-se a ordem em que ocorrem.
Na medida em que a dinâmica da acumulação privada e a mobilidade dos capitais já não são controladas pelo Estado através da
tributação, os direitos humanos, numa visão jurídico-positiva, encontram-se em fase regressiva. Eles podem até continuar
existindo no plano legal, sobrevivendo, em termos formais, aos processos de tributação. Mas não têm mais condições de ser

efetivamente implementados no plano real (se é que o foram, integralmente, um dia).
(Baseado em Mário Antônio Lobato de Paiva em www.ambitojuridico.com.br)
a)

Considerando que.

b)

por meio.

c)

continuarem.

d)

já não têm.

e)

serem.
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Assinale a opção em que a estrutura sugerida para preenchimento da lacuna correspondente provoca defeito de coesão e
incoerência nos sentidos do texto.
A violência no País há muito ultrapassou todos os limites. _______1________ dados recentes mostram o Brasil como um dos
países mais violentos do mundo, levando-se em conta o risco de morte por homicídio. Em 1980, tínhamos uma média de,
aproximadamente, doze homicídios por cem mil habitantes. ______2______, nas duas décadas seguintes, o grau de violência
intencional aumentou, chegando a mais do que o dobro do índice verificado em 1980 - 121,6% - , _____3_____, ao final dos
anos 90 foi superado o patamar de 25 homicídios por cem mil habitantes. _______4_____, o PIB por pessoa em idade de
trabalho decresceu 26,4%, isto é, em média, a cada queda de 1% no PIB a violência crescia mais do que 5% entre os anos 1980
e 1990. Estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostram que os custos da violência consumiram, apenas no setor
saúde, 1,9% do PIB entre 1996 e 1997. _____5_____ a vitimização letal se distribui de forma desigual: são, sobretudo, os jovens
pobres e negros, do sexo masculino, entre 15 e 24 anos, que têm pago com a própria vida o preço da escalada da violência no
Brasil.
(Adaptado de http://www.brasil.gov.br/acoes.htm)
a)

1 - Tanto é assim que.

b)

2 - Lamentavelmente.

c)

3 - ou seja.

d)

4 - Simultaneamente.

e)

5 - Se bem que.

597 Q42514

Ano: 2005

Português

Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: SET-RNProva: Auditor Fiscal do
Tesouro Estadual

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de seleção lexical.
As audiências públicas para a(1) elaboração dos planos de recursos hídricos, de todos os níveis, representam a concretização
simultânea(2) da informação e da participação e devem estar(3) integradas ao(4) processo decisório de outorga das águas. Há
necessidade de preverem-se(5) a participação da sociedade civil no processo decisório das outorgas hídricas, incluindo-se nesta
participação os comitês de bacias hidrográficas.
(Adaptado de
http://www.esmpu.gov.br/eventos/2003/direito_ambiental.htm)

a)

1.

b)

2.

c)

3.

d)

4.

e)

5.
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Os fragmentos abaixo compõem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os para que constituam um texto coeso e coerente
e indique a opção que apresenta a seqüência correta.
A - Mas é necessário ressaltar que juízes e tribunais com essa configuração, ou seja, real e efetivamente independentes, somente
existem nos países em que vigora o Estado Democrático de Direito.
B - O Judiciário tem a função de promover a paz social, restabelecendo a ordem e até mesmo punindo os infratores,
independentemente da camada social a que pertençam.
C - Essas prerrogativas, isso é, as garantias da magistratura, não constituem privilégio pessoal do magistrado, mas direito do
cidadão.
D - E é exatamente por isto que os órgãos do Judiciário, os tribunais e os magistrados devem gozar de prerrogativas para o
exercício dessa missão, sob pena de somente poderem exercê-la em relação aos pobres e às pessoas que não tenham qualquer
influência políticosocial.
E - Evidentemente esse cidadão, que eventualmente tenha um direito violado, somente terá proclamada a justiça a seu favor se
houver juízes e tribunais independentes, isentos da possibilidade de interferências e pressões indevidas de quem quer que seja.

a)

A, C, D, E, B.

b)

B, D, C, E, A.

c)

C, B, E, A, D.

d)

D, A, B, C, E.

e)

B, E, C, D, A.
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Marque a versão do fragmento de texto de Delfim Netto (em Carta Capital) que está em desacordo com as normas de emprego
dos sinais de pontuação.
a)

É um pesadelo a Ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom)! O parágrafo 26 lembra que as
metas inflacionárias são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e que, ao BC, resta cumpri-las.
Estabelecido esse hedge, o "ambiente" da ata é de um radicalismo absoluto: obedecê-las, custe o que custar!

b)

É um pesadelo a Ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom): o parágrafo 26 lembra que as
metas inflacionárias são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e que, ao BC, resta cumpri-las.
Estabelecido esse hedge, o "ambiente" da ata é de um radicalismo absoluto: obedecê-las, custe o que custar!

c)

É um pesadelo a Ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom). O parágrafo 26 lembra que as
metas inflacionárias são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e que, ao BC, resta cumpri-las.

Estabelecido esse hedge, o "ambiente" da ata é de um radicalismo absoluto: obedecê-las, custe o que custar!
d)

É um pesadelo a Ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom)! O parágrafo 26 lembra que, as
metas inflacionárias são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e que, ao BC, resta cumpri-las.
Estabelecido esse hedge, o "ambiente" da ata é de um radicalismo absoluto: obedecê-las, custe o que custar!

e)

É um pesadelo a Ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom)! O parágrafo 26 lembra que as
metas inflacionárias são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e que, ao BC, resta cumpri-las.
Estabelecido esse hedge, o "ambiente" da ata é de um radicalismo absoluto. Obedecê-las, custe o que custar!
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Português
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Interpretação de Textos

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Leia o texto para responder às questões 01 e 02.
As hidrelétricas podem ser uma boa opção de
energia barata e renovável, desde que não inundem
florestas primárias e nações indígenas nem desalojem
compulsoriamente milhares de agricultores. Pequenas e
médias hidrelétricas e também algumas muito grandes,
como a Xingó, no Nordeste, têm um impacto
socioambiental positivo. A combinação dos princípios de
reciclagem, descentralização e conservação de energia
com os mecanismos de democratização, avaliação dos
impactos ambientais e opções energéticas menos
agressivas promoverá mudanças substanciais na matriz
energética e na economia global. Em decorrência,
haverá amplo acesso de energia às populações e
menor impacto nas florestas e no efeito estufa, bem
como maior benefício na redução do lixo atômico e na
conservação dos recursos hídricos.
(Carlos Minc, Ecologia e Cidadania, Rio de Janeiro, Editora
Moderna, p.120)

1 Assinale a opção que constitui título coerente com a idéia principal do texto.
a)

Matriz energética ambientalmente positiva

b)

Hidrelétricas de pequeno porte

c)

A economia global e a energia descentralizada

d)

A energia renovável e o lixo atômico

e)

A conservação dos recursos hídricos
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Português
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Ortografia

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.
a)

As grafias hidrelétrica e hidroelétrica exemplificam caso em que convivem na língua culta duas formas igualmente
aceitas de escrita.

b)

O termo "desde que"(l.2) introduz uma idéia de condição.

c)

As usinas pequenas, ao contrário das médias e grandes, têm impacto positivo no ambiente.

d)

A forma verbal "promoverá"(l.11) está na terceira pessoa do singular para assegurar a concordância correta com "A

combinação"(l.7).
e)

A substituição do trecho "Em decorrência, haverá" (l.12 e 13) por "Haverá, conseqüentemente," mantém a correção
gramatical do período.
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Interpretação de Textos

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que constitui título coerente com a idéia conclusiva do texto.
Como se sabe, a energia elétrica é obtida em nosso País principalmente por meio de geradores em hidrelétricas. É produzida pela
força das águas represadas. Em suma, utiliza-se o potencial hidráulico para fins de geração de energia elétrica. A água é um bem
de uso comum do povo e, conseqüentemente, um bem difuso, ou seja, de todos. Ora, se a energia é o resultado da utilização de
uma das propriedades de um bem difuso, mais exatamente, no caso, pela sua força motriz, podemos concluir que, por extensão,
a energia elétrica é um bem de caráter difuso. Reforça essa conclusão o fato de sua utilização ter caráter universal e,
conseqüentemente, público. Assim, a energia elétrica tem a natureza jurídica de um bem imaterial de caráter difuso de uso
comum do povo.
(Adaptado de http://www.aultimaarcadenoe.com/energia.htm)
a)

A energia é obtida por geradores construídos em hidrelétricas.

b)

A força das águas represadas em hidrelétricas gera energia.

c)

O potencial hidráulico é fonte de energia elétrica.

d)

A água é um bem difuso e trata-se de um bem imaterial.

e)

A energia elétrica é um bem imaterial, universal e público.

603 Q3540

Ano: 2004

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Em relação ao texto, assinale a opção correta.
O gás metano é produzido pela decomposição de
matéria orgânica e normalmente não é aproveitado,
perdendo-se na atmosfera. Aliás, a sua perda na
atmosfera colabora para o efeito estufa, pois seu
contato com o oxigênio do ar produz uma queima
incompleta, que gera o monóxido de carbono (CO). O
gás metano expelido nos aterros sanitários pode ser
usado como fonte energética alternativa (pelo
sistema termelétrico), podendo ser canalizado para
pequenas usinas, onde servirá para acionar motores
de combustão ligados a geradores de energia.
(Adaptado de http://www.aultimaarcadenoe.com/energia.htm)
a)

Substituindo-se o trecho sublinhado(linha 1) por Produz-se o gás metano pela decomposição... provoca-se
truncamento sintático.

b)

Em "perdendo-se"(linha 3), o "-se" é índice de indeterminação do sujeito.

c)

A substituição de "a sua" (linha 3) por essa prejudica a coesão textual do período.

d)

Não haveria alteração na relação sintática com a substituição de "pois" (linha 4) por qualquer um desses conectivos:
já que, porque, visto que, uma vez que, porquanto.

e)

A substituição de "onde" (linha 10) por na qual mantém a correção do período.

604 Q3541
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Interpretação de Textos

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que não continua de forma coesa, coerente e gramaticalmente correta o fragmento a seguir.
O processo de briquetagem é o aproveitamento e a compactação de resíduos vegetais para uso de produção de energia.
(Adaptado de http://www.aultimaarcadenoe.com/energia.htm)
a)

Como as vantagens da briquetagem são muitas: redução do desmatamento; produção de energia mais barata;
menor poder de poluição e a reutilização de sobras de materiais.

b)

Esses resíduos vegetais podem ser serragem, bagaço de girassol, palha de milho, casca de arroz, casca de uva,
restos de madeira etc.

c)

Além de resíduos vegetais, restos de mineração também podem ser utilizados no processo de briquetagem, como
restos de metais e produtos químicos variados.

d)

Trata-se de importante técnica para geração de energia, por meio da qual resíduos vegetais são transformados em
combustível para termelétricas.

e)

A utilização dessa técnica deve ser incentivada, porque é uma importante fonte alternativa de geração de energia,
que apresenta grandes vantagens ecológicas.

605 Q3542

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Os trechos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os e indique a opção que apresenta a seqüência
correta.
A. ( ) Essas concessionárias representam mais de 90% do mercado consumidor rural brasileiro, em todos os estados do Brasil. Na
assinatura dos contratos, foram liberados 10% dos recursos previstos para cada uma delas.
B. ( ) Nessa fase foram assinados contratos no valor de R$ 2,5 bilhões para realização de obras nos próximos 18 meses.
C. ( ) Por esses contratos, assinados pela Eletrobrás com 35 concessionárias de energia elétrica e uma cooperativa de eletrificação
rural, serão feitas 567 mil novas ligações, que irão beneficiar 2,8 milhões de pessoas em todo o País e gerar 115 mil empregos
diretos e indiretos.
D. ( ) O "Luz para Todos", programa do Governo Federal que irá universalizar o acesso à energia elétrica no Brasil até 2008,
entrou em fase de execução.
E. ( ) O restante será liberado ao longo do período, de acordo com o cumprimento dos cronogramas das obras, que serão
fiscalizados pela Eletrobrás.
(Adaptado de http://www.presidencia.gov.br/casacivil, 9 de Junho de 2004)
a)

A-C-B-E-B

b)

C-A-E-B-D

c)

D-B-C-A-E

d)

E-D-A-B-C

e)

D-C-B-E-A

606 Q3543
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Interpretação de Textos

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que provoca erro gramatical ao preencher a lacuna do texto.
A energia solar é uma fonte complementar fundamental e de importância crescente. Os sistemas solares mais simples de préaquecimento da água (não-fotovoltaicos) podem aliviar os piques de uso de energia. Em São Paulo, ao fim do dia, quando os
chuveiros elétricos são ligados, _______________ uma turbina de Itaipu, deixando a Eletrobrás em alerta.

(Carlos Minc, Ecologia e Cidadania, Rio de Janeiro, Editora Moderna, p.120)
a)

o consumo chega a ser equivalente ao que produz

b)

consome a produção equivalente a

c)

há um consumo equivalente à produção de

d)

consome-se o correspondente à produção de

e)

é consumida energia equivalente a

607 Q3544

Ano: 2004

Português
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Interpretação de Textos

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Entre as diferentes versões do trecho, assinale a gramaticalmente incorreta.
a)

Há milhões de pneus descartados em nosso País que podem se tornar uma grande fonte alternativa de combustível
para as cimenteiras. O processo de trituração é caro, mas compensa, pois, enquanto o pneu gera 8.200 kcal, o
carvão gera 6.280 kcal.

b)

Podem se tornar uma grande fonte alternativa de combustível para as cimenteiras os milhões de pneus descartados
em nosso País. O processo de trituração, embora seja caro, compensa. O pneu gera 8.200 kcal, enquanto o carvão
gera 6.280 kcal.

c)

Em nosso País, os milhões de pneus descartados podem se tornarem uma grande fonte alternativa de combustível
para as cimenteiras. O processo de trituração é caro, mas compensa, pois, enquanto o pneu gera 8.200 kcal, o
carvão gera 6.280 kcal.

d)

Uma grande fonte alternativa de combustível para as cimenteiras pode vir dos milhões de pneus descartados em
nosso País. Embora o processo de trituração seja caro, compensa: o pneu gera 8.200 kcal, enquanto o carvão gera
6.280 kcal.
Há milhões de pneus descartados em nosso País. Eles podem se tornar uma grande fonte alternativa de combustível
para as cimenteiras. O processo de trituração compensa, embora seja caro, já que o pneu gera 8.200 kcal, enquanto
o carvão gera 6.280 kcal.
(Adaptado de http://www.aultimaarcadenoe.com/energia.htm)

e)

608 Q3545
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Português
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Interpretação de Textos

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção em que uma das versões do trecho está gramaticalmente incorreta.
a)

O acesso à energia elétrica também contribuirá para a integração das políticas sociais do Governo Federal, ao
possibilitar que as regiões atendidas se beneficiem de serviços básicos de saúde, educação, abastecimento de água
e comunicação. / Ao possibilitar que as regiões atendidas se beneficiem de serviços básicos de saúde, educação,
abastecimento de água e comunicação, o acesso à energia elétrica também contribuirá para a integração das
políticas sociais do Governo Federal.

b)

A comunidade de Nazaré, em Novo Santo Antônio (PI), foi a primeira localidade atendida pelo projeto "Luz para
Todos" por estar localizada no município com menor índice de atendimento no País (8%). / A primeira localidade
atendida pelo projeto "Luz para Todos" foi a comunidade de Nazaré, por estar localizada no município com menor
índice de atendimento no país (8%): Novo Santo Antônio (PI).

c)

O acesso à energia elétrica permitiu a instalação de um centro comunitário para produção de farinha, bombeamento
de água para abastecimento da localidade, instalação de computadores na escola e de antena parabólica para
transmissão de programas educativos. / A instalação de um centro comunitário para produção de farinha,
bombeamento de água para abastecimento da localidade, instalação de computadores na escola e de antena
parabólica para transmissão de programas educativos foi possível pelo acesso à energia elétrica.

d)

Com a universalização do acesso à energia elétrica, o Governo Federal pode utilizar-lhe como instrumento para o
desenvolvimento econômico das comunidades e para a redução da pobreza e da fome. / O Governo Federal pode
utilizar a universalização do acesso à energia elétrica como instrumento para o desenvolvimento econômico das
comunidades e para a redução da pobreza e da fome.

e)

O uso de recursos públicos reduzirá significativamente os impactos tarifários nas contas de luz, já que a implantação
do programa resulta de uma parceria com as concessionárias de energia elétrica e os governos estaduais. / A
implantação do programa resulta de uma parceria entre as concessionárias de energia elétrica e os governos
estaduais, de modo que o uso de recursos públicos reduzirá significativamente os impactos tarifários nas contas de
luz.
(Adaptado de https://www.presidencia.gov.br/casacivil, 9 de Junho de 2004)

609 Q3546

Ano: 2004

Português Interpretação de Textos
Banca: ESAF Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção gramaticalmente correta.
a)

A liberação dos recursos abre uma nova fase do programa "Luz para Todos", que é coordenado pelo Ministério de
Minas e Energia e foi lançado em novembro de 2003.

b)

Durante esse período, foram instalados comitês gestores estaduais, assinados os termos de compromisso com os
estados e finalizados as negociações com as concessionárias para definição das condições contratuais e do valor das
obras.

c)

A próxima etapa será a assinatura dos contratos entre as concessionárias e os governos estaduais, também parceiro
do programa.

d)

O acesso à energia elétrica será gratuita para todos os consumidores. As famílias de baixa renda cadastradas nos
programas sociais do Governo Federal receberão gratuitamente as ligações internas de suas residências.

e)

Hoje, mais de 12 milhões de brasileiros não tem acesso à energia elétrica, o equivalente à soma da população dos
Estados do Piauí, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Distrito Federal.
(Adaptado de https://www.presidencia.gov.br/casacivil, 9 de Junho de 2004)

610 Q3547
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Português
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Interpretação de Textos

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que continua de forma coesa, coerente e gramaticalmente correta o trecho abaixo.
A reestruturação do setor elétrico de um país é uma tarefa difícil. Existem inúmeras dificuldades técnicas, além das naturais
dificuldades políticas. Vários países têm tentado quebrar o monopólio das empresas produtoras de energia elétrica
implementando algum tipo de competição. As possibilidades e alternativas de organização do sistema elétrico são ilimitadas e
dependem da criatividade do grupo técnico de plantão.
(Adaptado de Ivan Camargo, O certo e o incerto do setor elétrico,06/08/2003. http://www.unb.br/acs/artigos/at0803-01.htm)

b)

Era preciso entender a peculiaridade do que ocorreu no Brasil para não cometermos esses mesmos erros.
Não existe, no entanto, nenhum sistema que não tenha apresentado algum tipo de problema na sua implementação.

c)

É certo, por exemplo, que tal reestruturação no Brasil foi completamente diferente dessa que ocorreu na Califórnia.

d)

Devemos abandonar, conquanto, tal idéia de que o sistema elétrico brasileiro, por ter predominância hidráulica, é
completamente diferente do resto do mundo.

e)

A causa principal dessa falta de investimento foi a demora na definição das regras e dos marcos legais.

a)

611 Q3548

Português

Morfologia - Pronomes

Ano: 2004

Banca: ESAF

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
A energia elétrica tem importância fundamental ___1____ desenvolvimento, principalmente quando se trata de desenvolvimento
sustentável, ___2____ possibilita a elaboração e acompanhamento de projetos biotecnológicos que dependem de sua existência
para efetiva realização. A grande maioria dos instrumentos de medição, de estudos científicos e de suportes técnicos para testes
dependem da força da energia elétrica. ____3____, a energia elétrica auxilia muito os trabalhos relacionados ______4______
preservação ambiental.
(Adaptado de http://www.aultimaarcadenoe.com/energia.htm)
a)

1 - com o / 2 - por que / 3 - Assim / 4 - na

b)

1 - para o / 2 - pois / 3 - Portanto / 4 - à

c)
d)

1 - no / 2 - já que / 3 - Ademais / 4 - em
1 - pelo / 2 - e / 3 - Desta forma / 4 - com

e)

1 - sobre o / 2 - vez que / 3 - Nesse sentido / 4 - pela

612 Q3549
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Assinale a opção que provoca erro gramatical ao se substituir o termo destacado e numerado no texto por um correspondente.
O que diferencia o Setor Elétrico Brasileiro dos de outros países é a sua enorme necessidade de expansão(1). A taxa de
crescimento do consumo de energia elétrica no Brasil tem sido muito instável(2). Uma das conseqüências da crise de 2001 foi a
redução(3) do consumo. Se o objetivo do País é crescer, melhorar a qualidade de vida do cidadão, universalizar os serviços de
eletricidade, então, é razoável supor(4) uma taxa futura de crescimento da ordem de(5) 5% ao ano. No Brasil, isto representa
investimentos anuais não menores que R$ 10 bilhões.
(Adaptado de Ivan Camargo, O certo e o incerto do setor elétrico,06/08/2003. http://www.unb.br/acs/artigos/at0803-01.htm)
a)

1. ampliação

b)

2. flutuante

c)

3. diminuição

d)

4. pressupor

e)

5. a cerca de

613 Q3550
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Assinale o trecho que apresenta erro gramatical.
a)

A energia elétrica pode ser obtida de várias maneiras, mas aquela obtida por meio da usina hidrelétrica é a mais
conhecida e explorada no Brasil.

b)

Pode-se obter energia das marés: constrói-se uma barragem para represar a água das marés quando essas
estiverem altas; ao entrarem em queda geram energia, como nas usinas hidrelétricas.

c)

A energia eólica é proveniente dos ventos, que possibilitam a movimentação de uma turbina ligada a um gerador
que produz energia elétrica. O grande potencial eólico brasileiro encontra-se no Norte e Nordeste, parte da Bahia e
de Minas Gerais e no Sul.

d)

A energia nuclear é gerada pela radiação do elemento urânio, que é colocado em um recipiente próprio para gerar
calor, que por sua vez aquecerá uma serpentina com água, produzindo vapor. As turbinas, ligadas a um gerador

elétrico, produzem eletricidade por meio do vapor.
e)

As usinas de biomassa utilizam resíduos orgânicos como carburantes. Há dois tipos: por vapor d'água e por
gaseificação. As usinas por vapor d'água, que é mais utilizada e mais baratas, queimam material carburante em uma
caldeira.
(Adaptado de http://www.aultimaarcadenoe.com/energia.htm)

614 Q3551
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Sintaxe

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que corresponde a rro gramatical.
Em 1934, foi promulgado(1) o Código das Águas, que atribuiu(2) à União o poder de autorizar ou conceder o aproveitamento de
energia hidráulica e estabeleceu a distinção entre a propriedade do solo e a propriedade das quedas d'água e outras fontes de
energia hidráulica para o efeito de(3) aproveitamento industrial. Todos os recursos hídricos foram incorporados ao patrimônio da
União. Asseguravam-se(4) ao Estado Novo o direito de intervir(5) nas atividades produtivas para suprir as deficiências da
iniciativa privada e negava-se aumento da participação de estrangeiros no setor elétrico, bem como em outros setores
econômicos.
(Adaptado de www.energiabrasil.gov.br/energiabrasil_historico)
a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Assinale a opção que corresponde a rro gramatical.
Há(1) no mundo 438 reatores de energia atômica, distribuídos em 31 países. Os EUA possuem 104 delas(2), a França 59, o Japão
53, a Alemanha 19, a Rússia 29. O Brasil está em 21º lugar, com(3) duas usinas atômicas. Os problemas desse tipo de energia
são(4) o risco de um acidente e o problema relacionado ao armazenamento dos dejetos(5) radioativos. Muitos países estão
desativando suas unidades nucleares, como a Suécia, a Áustria, a Itália e a Alemanha.
(Adaptado de http://www.aultimaarcadenoe.com/energia.htm)
a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que corresponde a rro gramatical.
Uma das formas de combustível renovável é a utilização do biodiesel, que é produzido com o óleo vegetal e até(1) com o(2)

animal. Mais comumente(3) o biodiesel vem sendo feito à partir de(4) óleos vegetais, utilizando-se a mamona, a soja e o feijão.
Nessa época de racionamento de energia, nada mais importante do que(5) encontrar combustíveis renováveis para a geração de
energia, principalmente para o pequeno e médio consumidor.
(Adaptado de http://www.aultimaarcadenoe.com/energia.htm)
a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

617 Q3554
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Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
Co-geração é o processo de produção combinada de energia elétrica. Por meio dela __1__ empresas podem tornar-se autosuficientes nesse aspecto, colaborando na geração global de energia, o que constitui um eficiente processo para ajudar __2__
minimizar __3__ crise energética. Ademais, o produtor poderá auferir ganhos pela venda da energia excedente. Evidentemente
__4__ toda uma gama de exigências legais para que se processe __5__ co-geração.
(Adaptado de http://www.aultimaarcadenoe.com)
a)

1 - as / 2 - à / 3 - à / 4 - é / 5 - uma

b)

1 - algumas / 2 - em / 3 - uma / 4 - a / 5 - essa
1 - tais / 2 - por / 3 - tal / 4 - houve / 5 - tal

c)
d)

1 - as / 2 - a / 3 - a / 4 - há / 5 - a

e)

1 - aquelas / 2 - e / 3 - essa / 4 - havia / 5 - aquela

618 Q3555
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Assinale a opção que apresenta erro de concordância.
a)

Com o programa "Luz para Todos", o Governo Federal vai antecipar a universalização do acesso à energia elétrica no
País, que estava prevista para 2016.

b)

No Brasil, a exclusão elétrica predomina em áreas com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e entre
famílias de baixa renda.

c)

Cerca de 90% das famílias sem acesso à energia elétrica têm renda inferior a três salários mínimos e 84% vivem em
municípios com IDH abaixo da média nacional (0,766).

d)

No Nordeste, o índice chega a 39,3% (cerca de 5,8 milhões de pessoas); no Centro-Oeste, a 27,6% (cerca de 367
mil pessoas); no Sudeste, a 11,9% (cerca de 807 mil pessoas); e no Sul, a 8,2% (cerca de 484 mil pessoas).

e)

Percentualmente, o maior número de pessoas que não têm acesso à energia elétrica no meio rural residem na
região Norte. São cerca de 2,5 milhões de pessoas, o que correspondem a 62,5% da população rural.
(Adaptado de https://www.presidencia.gov.br/casacivil, 9 de Junho de 2004)

Português

619 Q3556
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Banca: ESAF

Pontuação

Órgão: ANEELProva: Técnico Administrativo

Assinale o trecho que apresenta erro de pontuação.
a)

A eletricidade começou a ser usada no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, em 1879, logo após o invento do
Dínamo e da Lâmpada Elétrica. No mesmo ano, D. Pedro II inaugurou a iluminação da estrada de ferro.

b)

A primeira iluminação externa pública do País foi inaugurada na atual Praça da República, em São Paulo, em 1881.

c)

Em 1883 entrou em operação a primeira usina hidrelétrica do País, instalada na cidade de Diamantina, Minas Gerais.
D. Pedro II inaugurou nesse mesmo ano, na cidade de Campos o primeiro serviço público municipal de iluminação
elétrica do Brasil e da América do Sul.

d)

Começou a funcionar, em 1889, a primeira hidrelétrica de grande porte no País: a Marmelos- Zero, da Companhia
Mineira de Eletricidade.
Em 1892, os bondes movidos à energia elétrica foram instalados de forma permanente no Rio de Janeiro.

e)

(Adaptado de http://www.celg.com.br/Pesquisa_EletricidadeNoBrasil.jsp)

620 Q55201
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Português
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Interpretação de Textos

Órgão: MPUProva: Analista Administração

Leia os itens seguintes, que formam um texto, para responder a questão.
Marque o item que expressa o tema central desse texto.
a)

Se a data da Abolição marcará no Brasil o fim do predomínio agrário, o quadro político instituído no ano seguinte

b)

quer responder à conveniência de uma forma adequada à nova composição social.
Existe um elo secreto estabelecendo entre esses dois acontecimentos e numerosos outros uma revolução lenta, mas
segura e concertada, a única que, rigorosamente, temos experimentado em toda a nossa vida nacional.

c)

Processa-se, é certo, sem o grande alarde de algumas convulsões de superfície, que os historiadores exageram
freqüentemente em seu zelo, minucioso e fácil, de compendiar as transformações exteriores da existência dos
povos.

d)

Perto dessa revolução, a maioria de nossas agitações do período republicano, como as suas similares das nações da
América espanhola, parecem desvios na trajetória da vida política legal do Estado comparáveis a essas antigas
"revoluções palacianas",

e)

tão familiares aos conhecedores da história européia.
(Sérgio Buarque de Holanda)
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Marque V diante das asserções corretas e F diante das falsas e depois escolha a seqüência certa.

a)

V, F, F, V, V

b)

F, V, V, F, V

c)

F, F, V, V, F

d)

F, V, V, F, F

e)

F, V, F, F, V
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Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha a que representa a melhor opção estilística.
a)

Pioneiros da conquista do trópico para a civilização, tiveram os portugueses, nessa proeza, sua maior missão
histórica. E, sem embargo de tudo quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é reconhecer que foram não
somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo
achou-se tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas à linha equinocial,
onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.

b)

Foram os portugueses os pioneiros da conquista do trópico para a civilização, tendo nessa proeza sua maior missão
histórica. Não obstante tudo quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é reconhecer que eles foram não
somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo
achou-se tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas da linha equinocial,
onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.
Os portugueses é que foram os pioneiros da conquista do trópico para a civilização, e eles tiveram nessa proeza sua

c)

maior missão histórica. Independentemente de tudo quanto se possa alegar contra sua obra, nós temos
forçosamente de reconhecer que eles foram não somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa
missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo achou-se tão bem armado para se aventurar na exploração regular e
intensa das terras próximas da linha equinocial, onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito
generalizado na era quinhentista.

d)

Os portugueses foram pioneiros da conquista do trópico para a civilização e eles tiveram, nessa proeza, sua maior
missão histórica. E sem embargo de tudo quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é reconhecer que eles
foram não somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho
Mundo achou-se tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas da linha
equinocial, onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.

e)

Os portugueses, que foram pioneiros da conquista do trópico para a civilização, tiveram, nessa proeza, a maior
missão histórica deles. Sem embargo de tudo quanto possamos alegar contra sua obra, forçosamente nós temos de
reconhecer
queVelho
eles foram
somente
portadores
efetivos
como os portadores
naturais
missão.
outro
povo do
Mundonão
achou-se
tãoosbem
armado para
se aventurar
à exploração
regulardessa
e intensa
dasNenhum
terras
próximas à linha equinocial, onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era
quinhentista.
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Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha a que representa a melhor opção estilística.
a)

A civilização que os portugueses instauraram no Brasil com a lavoura açucareira não foi, por conseguinte, uma
civilização tipicamente agrícola. Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que
trouxe os portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela
circunstância de a atividade agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição de primeira grandeza.

b)

Não foi, conseqüentemente, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil com a
lavoura açucareira. Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que os trouxe à
América; em seguida, devido à escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade
agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição de primeira grandeza.

c)

Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil com a
lavoura açucareira. Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que os trouxe à
América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade
agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição de primeira grandeza.

d)

Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola aquela que os portugueses instauraram no Brasil com
a lavoura açucareira. Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que trouxe os
portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância
de a atividade agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição de primeira grandeza.

e)

Não foi, portanto, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil com a lavoura
açucareira. Não o foi, primeiramente, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que os trouxe à América; por
outro lado, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de não ocupar a atividade
agrícola, então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
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Assinale a opção cuja afirmação vai ao encontro do que defende Arthur Caplan no texto abaixo.
Autores têm escrito sobre os riscos que as maquinações das biotecnologias na medicina supostamente trariam à natureza
humana, pela modificação de sua base biológica (com clonagem, certas técnicas de reprodução assistida, modulação do

comportamento por remédios e genética).
Arthur Caplan diz que essas alegações não são muito convincentes. Afirma, com propriedade: "A própria natureza humana tem
mudado drasticamente em reação à tecnologia". E mais: "Tampouco há razão para glorificar uma fase particular da evolução da
natureza humana e declará-la sacrossanta."
(Adaptado de Marcelo Leite).
a)

Deve-se lutar para preservar a natureza humana, que, conforme comprovações científicas, é una e imutável.

b)

É necessário chamar a atenção para todos os riscos do avanço da ciência, mesmo para os não imediatamente
identificáveis e mensuráveis, para evitar que ocorram mudanças na natureza humana e que ela se deteriore.

c)

A pesquisa biomédica é muito perigosa para ser levada adiante e, portanto, cabe ao Estado, por meio de legislação,
proibir os estudos da genética.

d)

É consensual a idéia de que a base biológica da humanidade deve ser mantida e, para que não seja desvirtuada,
deve-se respeitar a relação entre fato - determinações biológicas - e norma - dogmas a que se deve obedecer.

e)

A mensuração dos riscos da pesquisa científica pode ser falaciosa caso sejam desprezadas as mudanças já ocorridas
na base biológica da natureza humana.
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A _______ intelectual de Nabuco provém de suas ________ e é por isso que nele ______, mais do que o artista, o pensador
político. É uma tradição espiritual que ele conserva e eleva a um grau superior, ainda que a______ vocação política se alie
______ sensibilidade artística.
(Baseado em Graça Aranha)
a)

essência - origens - se acentua - essa - a

b)

riqueza - raízes - se acentua - esta - à

c)

carreira - influências - marca-se - tal - à

d)

qualidade - raízes - acentua-se - esta - a

e)

vivência - raízes - acentua-se - essa - à
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Marque a opção correta a respeito de aspectos gramaticais do texto abaixo.

a)

A forma verbal existe pode substituir "há" (l.1) sem que haja prejuízo para a correção gramatical.

b)

Seria correta a inserção da vírgula antes do pronome relativo "que"(l.1), pois ele introduz uma explicação a respeito
dos dois tópicos que serão enumerados.

c)

A referência do pronome "ela" (l.3) é "atitude tolerante-liberal" (l. 1 e 2).

d)

O pronome "isto" (l.8) refere-se especificamente ao "direito de não ser molestado" (l.11).

e)

Sem necessidade de ajustes no período, o conector "se"(l.16) pode corretamente ser substituído pela conjunção
caso.
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Leitor, que já tens direito _____ uma cadeira na câmara ________ ; que já estás _______ na fatal casa dos -enta, _______ se
começa a rolar pelo plano inclinado dos pés-de-galinha nas ______ de lua; leitor benévolo, que és pai e avô de fresca data,
_______ alguns minutos de atenção.
(Baseado em França Júnior)
a)

à - de honra

b)

a -

c)

a - vitalícia - aboletado - donde - conjunções - presta-me

d)

a - perpétua

e)

à - vitalícia - estacionado - donde - conjunções -
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- casas - preste-me
prestai-me

Administração

Nas questões 69 a 72, baseadas em Manuel Bandeira, escolha o segmento do texto que não está isento de erros gramaticais e
de ortografia, considerando- se a ortodoxia gramatical.
a)

As duas grandes sombras de Ouro Preto, aquelas em que pensamos invencivelmente a cada volta de rua, são o
Tiradentes e o Aleijadinho.

b)

Cláudio Manuel da Costa asseverou de que o alferes era homem de tão fraco talento, que nunca serviria para tentarse com ele um levante.

c)

Alguns de seus companheiros da Inconfidência falaram dele desdenhosamente nos depoimentos da devassa.

d)

O Coronel Domingos Vieira chama-lhe "malvado".

e)

É ainda hoje difícil formar um juízo seguro sobre Joaquim José da Silva Xavier.
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Nas questões 69 a 72, baseadas em Manuel Bandeira, escolha o segmento do texto que não está isento de erros gramaticais e
de ortografia, considerando- se a ortodoxia gramatical.
a)

Descoberta a conspiração, enquanto os outros não procuravam outra coisa se não salvar-se, ele revelou a mais
heróica força de ânimo, chamando a si toda a culpa.

b)

Antes de alistar-se na tropa paga, vivera da profissão que lhe valera o apelido.

c)

Não obstante, foi ele talvez o único a demonstrar fé, entusiasmo e coragem na aventura de 89.

d)

A verdade é que Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga eram homens requintados, letrados, a quem a vida
corria fácil, ao passo que o alferes sempre lutara pela subsistência.

e)

Com coragem, serenidade e lucidez, até o fim, enfrentou a pena última.
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Nas questões 69 a 72, baseadas em Manuel Bandeira, escolha o segmento do texto que não está isento de erros gramaticais e
de ortografia, considerando- se a ortodoxia gramatical.
a)

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu em 1738 e era filho natural do mestre de obras português, Manuel
Francisco Lisboa.

b)

Os livros de medicina é provável que os lessem em busca de conhecimento para tratamento e lenitivo de sua

c)

medonha enfermidade.
Antônio Francisco freqüentou apenas a classe de primeiras letras.

d)

Sabe-se que, depois de adulto, a sua principal leitura era a Bíblia, alimento de sua arte, toda ela de inspiração
religiosa.

e)

Aleijadinho teve vários irmãos paternos. Um deles, o Padre Félix, também trabalhou na talha.
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Nas questões 69 a 72, baseadas em Manuel Bandeira, escolha o segmento do texto que não está isento de erros gramaticais e
de ortografia, considerando- se a ortodoxia gramatical.
a)

À antiga Vila do Carmo pode-se ir de trem ou de automóvel.

b)

Nada se pôde apurar, contudo, quer quanto à sua autoria, quer quanto à data do início das obras.

c)

O risco de São Pedro seria, segundo Diogo de Vasconcelos, de Antônio Pereira de Sousa Calheiros.

d)

Indo de trem, entra-se na cidade atravessando o Ribeirão do Carmo, mas a estrada de rodagem penetra nela pelo
alto de São Pedro, aonde está a igreja do mesmo nome, hoje contígua à residência episcopal.

e)

Uma pia batismal tem gravado o ano de 1743, dado como sendo o do começo das obras.
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Marque o item em que uma das sentenças não está gramaticalmente correta.
a)

A literatura depende muito de condições subjetivas, raramente satisfaz apenas os sentidos, exige colaboração,
embora muitos acreditem que as obras literárias possam brotar de cérebros insulados. / A literatura depende muito
de condições subjetivas, raramente satisfaz apenas aos sentidos, exige colaboração, embora muitos acreditem que
as obras literárias possam brotar de cérebros insulados.

b)

Um povo não perde os seus mais fortes determinantes se recebe, aceita e pratica a pintura e a música de outra
srcem, mas dificilmente adotará literatura estranha sem perda de alguns de seus valores. / Um povo não perderá
os seus mais fortes determinantes se receber, aceitar e praticar a pintura e a música de outra srcem, mas
dificilmente adotará literatura estranha sem perda de alguns de seus valores.

c)

Já
tive ocasiãoa fatalidade
de mostrardaquanto
meraças
parecem
precárias três do
afirmativas
de Euclides/da
a questão
do
cruzamento;
luta das
e o autoctonismo
homem americano.
Já Cunha:
tive ocasião
de mostrar
como me parecem precárias três afirmativas de Euclides da Cunha: a questão do cruzamento; a fatalidade da luta
das raças e o autoctonismo do homem americano.

d)

Quando surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura podia enumerar grandes nomes pertencentes ao "sistema" de
que falei há pouco. / Quando surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura podia enumerar grandes nomes
pertencentes ao "sistema" de que faz pouco falei.

e)

No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram um "sistema" interessantíssimo, que a cerca de trezentos anos
desenvolve-se. / No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram um "sistema" interessantíssimo, que há cerca de
trezentos anos se desenvolve. (Baseado em Roquette Pinto)
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Marque o item em que uma das sentenças não está gramaticalmente correta.
a)

Do interior das fazendas coloniais nos vem, através das páginas de Antonil, uma impressão de operosidade
intensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um pequeno mundo humano e febre de labor. / Do interior das fazendas
coloniais nos vêm, através das páginas de Antonil, impressões de operosidade intensiva. Há ali a vibração e o
estrondo de um pequeno mundo humano e febre de labor.

b)

O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pontas de um verdadeiro dilema: tem que escolher entre a vida
vegetativa dos decaídos, ou a cultura em grande escala. / O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pontas de
um verdadeiro dilema: tem de escolher entre a vida vegetativa dos decaídos, ou a cultura em grande escala.

c)

Essa considerável massa trabalhadora é indispensável à manutenção e à prosperidade de um grande engenho. /
Indispensável essa considerável massa trabalhadora à manutenção e à prosperidade de um grande engenho.

d)

Dadas as condições especiais daquela sociedade, nesse dilema se transforma outro: ou a desclassificação social, ou
a posse de uma grande massa operária. Dadas às condições especiais daquela sociedade, esse dilema se transforma
em outro: ou a desclassificação social, ou a posse de uma grande massa operária.

e)

Das roças ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, das moendas às tachas, das tachas às formas, das formas aos
terreiros de secagem, dos terreiros às tulhas, e às caixas, e às tropas, e aos armazéns da costa, o trabalho dos
engenhos, na fabricação do açúcar, se complica, se desdobra, se multiplica em mil ações, que exigem, para a sua
perfeita execução, uma massa operária considerável. / Das roças ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, das
moendas às tachas, das tachas às formas, das formas aos terreiros de secagem, dos terreiros às tulhas, e às caixas,
e às tropas, e aos armazéns da costa, o trabalho dos engenhos, na fabricação do açúcar complica-se, desdobra-se,
multiplica-se em mil ações, que exigem, para a sua perfeita execução, uma massa operária considerável. (Baseado
em Oliveira Viana)

634 Q55215

Ano: 2004

Português

Banca: ESAF

Ortografia

Órgão: MPUProva: Analista Administração

Marque o item que contém erro gramatical ou de ortografia.
Desde o momento em que(A) os portugueses puseram o pé (e a boca) na Terra Brasilis, eles depararam( B) com mais de 300
línguas indígenas. O idioma português travou uma luta de resistência e assimilação por três séculos, enfrentando culturas,
dialetos africanos e muitas línguas. A evangelização( C) de índios e negros, a política de imposição da língua portuguesa adotada
pela Coroa e o marquês de Pombal em 1770 e a integração ao mercado exportador são fatores decisivos para se entender(D)
essa grande mistura que formou, e forma, a nossa língua, um dos elementos da unidade nacional que só conseguiu se impor as
vésperas( E) da Independência, no século XIX.
(Baseado em Luiz Carlos Villalta)
a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E
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Marque o item que contém erro gramatical ou de ortografia.
Gonçalves Dias nasceu em 1823, no Maranhão, filho de João Manuel Gonçalves, comerciante português, e de Vicência Ferreira,
índia mestiça(A). Em 1838, embarcou para Portugal, onde(B) se matriculou no curso de Direito, em Coimbra. Suas primeiras
produções literárias se iniciam(C) por volta de 1840, entre elas a sua mais conhecida poesia, a Canção do exílio (1843). Em 1851,
em uma de suas viagens etnográficas(D) para o Norte, passa pelo Maranhão com a intenção de se casar com o grande amor de
sua vida, Ana Amélia, uma jovem de 14 anos. O pedido foi recusado pela mãe da moça, por causa da srcem mestiça e bastarda
do poeta. O romance entre o dois serviu de inspiração para Aluísio Azevedo - O mulato. Após essa decepção amorosa, faz um
casamento de conveniência. Somavam-se(E) a essas frustrações um forte sentimento de inferioridade de srcem.
(Baseado em Beatriz de Moraes Vieira)
a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E
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Os trechos seguintes constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os de forma a comporem um texto coeso e
coerente e, a seguir, assinale a opção correta.

a)

2-3-1-4

b)

2-1-4-3

c)

4-3-1-2

d)

3-1-2-4

e)

4-3-2-1
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Com relação aos aspectos gramaticais e textuais do trecho abaixo, assinale a opção correta.

a)

A oração "Como todo mundo sabe" (l.3) poderia ser substituída, sem que se alterasse o sentido do texto, por Já que
é sabido.

b)

O segmento "trata-se de uma história em que pessoas" (l.3 e 4) estaria igualmente correto se assim estivesse
escrito: trata-se a história de pessoas que.

c)

Seria mantida a correção gramatical, mas haveria mudança do sentido srcinal do texto, caso as palavras "certa"
(l.5) e "própria"(l.7) estivessem pospostas ao substantivo a que estão relacionadas.

d)

Mantendo-se a correção gramatical, no trecho "conseguem, por uma série de técnicas," (l.5 e 6), o verbo poderia
estar flexionado no pretérito, dado que expressa um fato passado, e no singular, em concordância com a expressão
nominal "um povo" (l.4).

e)

Seria mantida a correção do período (l.8 a 11) caso a última oração estivesse assim expressa na voz passiva: que
são obedecidas exatamente as práticas judiciárias gregas daquela época.
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Baseadas em Machado de Assis, assinale o item em que uma das sentenças não foi pontuada corretamente.
a)

Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação.
/ Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa e fria, repisada, que me encheu de dor e
estupefação.

b)

Conhecia a morte de oitiva; quando muito, tinha- a visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que acompanhei
ao cemitério. / Conhecia a morte de oitiva, quando muito; tinha-a visto já petrificada no rosto de algum cadáver,
que acompanhei ao cemitério.

c)

Às vezes caçava, outras dormia, outras lia, lia muito, outras enfim não fazia nada. / Às vezes caçava; outras dormia,
outras lia, lia muito, outras, enfim, não fazia nada.

d)

Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção. / Fiquei prostrado.
E, contudo, era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção.

e)

Talvez espante ao leitor, a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade; advirta que a franqueza
é a primeira virtude de um defunto. / Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha
mediocridade; advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto.

639 Q55220
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Pontuação

Órgão: MPUProva: Analista Administração

Baseadas em Machado de Assis, assinale o item em que uma das sentenças não foi pontuada corretamente.

a)

Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de
compensar uma janela fechada, é abrir outra. / Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência
das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra.

b)

Este ar não é só puro. É balsâmico; é uma transpiração dos eternos jardins. / Este ar não é só puro. É balsâmico, é
uma transpiração dos eternos jardins.

c)

Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma por dez. / Vi,
claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando- se, por si mesma, por dez.

d)

- Fizeste bem, Cubas; andaste perfeitamente. / Fizeste bem, Cubas. Andaste perfeitamente.

e)

E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, talvez, grande. / E eu
espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato, reviame nele, achava-me bom, talvez grande.
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Interpretação de Textos

Órgão: MPUProva: Analista - Arquitetura

Leia os itens seguintes, que formam um texto, para responder às questões 01 e 02.
Marque o item que expressa o tema central desse texto
a)

Se a data da Abolição marcará no Brasil o fim do predomínio agrário, o quadro político instituído no ano seguinte
quer responder à conveniência de uma forma adequada à nova composição social.

b)

Existe um elo secreto estabelecendo entre esses dois acontecimentos e numerosos outros uma revolução lenta, mas
segura e concertada, a única que, rigorosamente, temos experimentado em toda a nossa vida nacional. c) Processase, é certo, sem o grande alarde de algumas convulsões de superfície, que os historiadores exageram
freqüentemente em seu zelo, minucioso e fácil, de compendiar as transformações exteriores da existência dos
povos.

c)

Processa-se, é certo, sem o grande alarde de algumas convulsões de superfície, que os historiadores exageram
freqüentemente em seu zelo, minucioso e fácil, de compendiar as transformações exteriores da existência dos
povos.

d)

Perto dessa revolução, a maioria de nossas agitações do período republicano, como as suas similares das nações da
América espanhola, parecem desvios na trajetória da vida política legal do Estado comparáveis a essas antigas
"revoluções palacianas",

e)

tão familiares aos conhecedores da história européia.
(Sérgio Buarque de Holanda)
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Interpretação de Textos

Órgão: MPUProva: Analista - Arquitetura

Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha a que representa a melhor opção estilística.
a)

Os portugueses foram pioneiros da conquista do trópico para a civilização e eles tiveram, nessa proeza, sua maior
missão histórica. E sem embargo de tudo quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é reconhecer que eles
foram não somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho
Mundo achou-se tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas da linha
equinocial, onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.

b)

Foram os portugueses os pioneiros da conquista do trópico para a civilização, tendo nessa proeza sua maior missão
histórica. Não obstante tudo quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é reconhecer que eles foram não
somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo
achou-se tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas da linha equinocial,
onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.

c)

Os portugueses é que foram os pioneiros da conquista do trópico para a civilização, e eles tiveram nessa proeza sua
maior missão histórica. Independentemente de tudo quanto se possa alegar contra sua obra, nós temos
forçosamente de reconhecer que eles foram não somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa
missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo achou-se tão bem armado para se aventurar na exploração regular e
intensa das terras próximas da linha equinocial, onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito
generalizado na era quinhentista.

d)

Pioneiros da conquista do trópico para a civilização, tiveram os portugueses, nessa proeza, sua maior missão
histórica. E, sem embargo de tudo quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é reconhecer que foram não
somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo
achou-se tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas à linha equinocial,
onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.

e)

Os portugueses, que foram pioneiros da conquista do trópico para a civilização, tiveram, nessa proeza, a maior
missão histórica deles. Sem embargo de tudo quanto possamos alegar contra sua obra, forçosamente nós temos de
reconhecer que eles foram não somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum
outro povo do Velho Mundo achou-se tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras
próximas à linha equinocial, onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era
quinhentista.
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Interpretação de Textos

Órgão: MPUProva: Analista - Arquitetura

Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha a que representa a melhor opção estilística.
a)

Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil com a
lavoura açucareira. Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que os trouxe à
América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade
agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição de primeira grandeza.

b)

Não foi, conseqüentemente, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil com a
lavoura açucareira. Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que os trouxe à
América; em seguida, devido à escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade
agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição de primeira grandeza.

c)

A civilização que os portugueses instauraram no Brasil com a lavoura açucareira não foi, por conseguinte, uma
civilização tipicamente agrícola. Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que
trouxe os portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela
circunstância de a atividade agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição de primeira grandeza.

d)

Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola aquela que os portugueses instauraram no Brasil com
a lavoura açucareira. Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que trouxe os
portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância
de a atividade agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição de primeira grandeza.

e)

Não foi, portanto, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil com a lavoura
açucareira. Não o foi, primeiramente, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que os trouxe à América; por
outro lado, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de não ocupar a atividade
agrícola, então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
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Interpretação de Textos

Órgão: MPUProva: Analista - Arquitetura

Assinale a opção cuja afirmação vai ao encontro do que defende Arthur Caplan no texto abaixo.
Autores têm escrito sobre os riscos que as maquinações das biotecnologias na medicina supostamente trariam à natureza
humana, pela modificação de sua base biológica (com clonagem, certas técnicas de reprodução assistida, modulação do
comportamento por remédios e genética).

Arthur Caplan diz que essas alegações não são muito convincentes. Afirma, com propriedade: "A própria natureza humana tem
mudado drasticamente em reação à tecnologia". E mais: "Tampouco há razão para glorificar uma fase particular da evolução da
natureza humana e declará-la sacrossanta."
(Adaptado de Marcelo Leite).
a)

Deve-se lutar para preservar a natureza humana, que, conforme comprovações científicas, é una e imutável.

b)

É necessário chamar a atenção para todos os riscos do avanço da ciência, mesmo para os não imediatamente
identificáveis e mensuráveis, para evitar que ocorram mudanças na natureza humana e que ela se deteriore.

c)

A mensuração dos riscos da pesquisa científica pode ser falaciosa caso sejam desprezadas as mudanças já ocorridas
na base biológica da natureza humana.

d)

É consensual a idéia de que a base biológica da humanidade deve ser mantida e, para que não seja desvirtuada,
deve-se respeitar a relação entre fato - determinações biológicas - e norma - dogmas a que se deve obedecer.

e)

A pesquisa biomédica é muito perigosa para ser levada adiante e, portanto, cabe ao Estado, por meio de legislação,
proibir os estudos da genética.
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Pontuação

Órgão: MPUProva: Analista - Arquitetura

Marque a opção correta a respeito de aspectos gramaticais do texto abaixo.

a)
b)

A forma verbal existe pode substituir "há"
sem que haja prejuízo para a correção gramatical.
O pron ome "isto"
refere-se especificamente ao "direito de não ser molestado"

c)

A referência do pronome "ela" (

d)

Seria correta a inserção da vírgula antes do pronome relativo "que"
respeito dos dois tópicos que serão enumerados.

e)

Sem necessidade de ajustes no período, o conector "se"
caso.

) é "atitude tolerante- liberal"
, pois ele introduz uma explicação a

pode corretamente ser substituído pela conjunção
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Morfologia

Órgão: MPUProva: Analista - Arquitetura

Leitor, que já tens direito _____ uma cadeira na câmara ________ ; que já estás _______ na fatal casa dos - enta, _______ se
começa a rolar pelo plano inclinado dos pés-de-galinha nas ______ de lua; leitor benévolo, que és pai e avô de fresca data,
_______ alguns minutos de atenção.
(Baseado em França Júnior)
a)

b)

c)

d)

e)
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Ortografia

Órgão: MPUProva: Analista - Arquitetura

Nas questões 09 a 12, baseadas em Manuel Bandeira, escolha o segmento do texto que não está isento de erros gramaticais e
de ortografia, considerando-se a ortodoxia gramatical.
a)

As duas grandes sombras de Ouro Preto, aquelas em que pensamos invencivelmente a cada volta de rua, são o
Tiradentes e o Aleijadinho.

b)

É ainda hoje difícil formar um juízo seguro sobre Joaquim José da Silva Xavier.

c)

Alguns de seus companheiros da Inconfidência falaram dele desdenhosamente nos depoimentos da devassa.

d)

O Coronel Domingos Vieira chama-lhe "malvado".

e)

Cláudio Manuel da Costa asseverou de que o alferes era homem de tão fraco talento, que nunca serviria para tentarse com ele um levante.
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Ortografia

Órgão: MPUProva: Analista - Arquitetura

Escolha o segmento do texto que não está isento de erros gramaticais e de ortografia, considerando-se a ortodoxia gramatical.
a)

A verdade é que Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga eram homens requintados, letrados, a quem a vida
corria fácil, ao passo que o alferes sempre lutara pela subsistência.

b)

Antes de alistar-se na tropa paga, vivera da profissão que lhe valera o apelido.

c)

Não obstante, foi ele talvez o único a demonstrar fé, entusiasmo e coragem na aventura de 89.

d)

Descoberta a conspiração, enquanto os outros não procuravam outra coisa se não salvar-se, ele revelou a mais
heróica força de ânimo, chamando a si toda a culpa.

e)

Com coragem, serenidade e lucidez, até o fim, enfrentou a pena última.
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Ortografia

Órgão: MPUProva: Analista - Arquitetura

Escolha o segmento do texto que não está isento de erros gramaticais e de ortografia, considerando-se a ortodoxia gramatical.
a)

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu em 1738 e era filho natural do mestre de obras português, Manuel
Francisco Lisboa.

b)

Aleijadinho teve vários irmãos paternos. Um deles, o Padre Félix, também trabalhou na talha.

c)

Antônio Francisco freqüentou apenas a classe de primeiras letras.

d)

Sabe-se que, depois de adulto, a sua principal leitura era a Bíblia, alimento de sua arte, toda ela de inspiração

e)

religiosa.
Os livros de medicina é provável que os lessem em busca de conhecimento para tratamento e lenitivo de sua
medonha enfermidade.
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Ortografia

Órgão: MPUProva: Analista - Arquitetura

Escolha o segmento do texto que não está isento de erros gramaticais e de ortografia, considerando-se a ortodoxia gramatical.
a)

À antiga Vila do Carmo pode-se ir de trem ou de automóvel.

b)

Indo de trem, entra-se na cidade atravessando o Ribeirão do Carmo, mas a estrada de rodagem penetra nela pelo
alto de São Pedro, aonde está a igreja do mesmo nome, hoje contígua à residência episcopal.

c)

O risco de São Pedro seria, segundo Diogo de Vasconcelos, de Antônio Pereira de Sousa Calheiros.

d)

Nada se pôde apurar, contudo, quer quanto à sua autoria, quer quanto à data do início das obras.

e)

Uma pia batismal tem gravado o ano de 1743, dado como sendo o do começo das obras.
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Marque o item em que uma das sentenças não está gramaticalmente correta.

a)

A literatura depende muito de condições subjetivas, raramente satisfaz apenas os sentidos, exige colaboração,
embora muitos acreditem que as obras literárias possam brotar de cérebros insulados. / A literatura depende muito
de condições subjetivas, raramente satisfaz apenas aos sentidos, exige colaboração, embora muitos acreditem que
as obras literárias possam brotar de cérebros insulados.

b)

Um povo não perde os seus mais fortes determinantes se recebe, aceita e pratica a pintura e a música de outra
srcem, mas dificilmente adotará literatura estranha sem perda de alguns de seus valores. / Um povo não perderá
os seus mais fortes determinantes se receber, aceitar e praticar a pintura e a música de outra srcem, mas
dificilmente adotará literatura estranha sem perda de alguns de seus valores.

c)

No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram um "sistema" interessantíssimo, que a cerca de trezentos anos
desenvolve-se. / No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram um "sistema" interessantíssimo, que há cerca de
trezentos anos se desenvolve.

d)

Quando surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura podia enumerar grandes nomes pertencentes ao "sistema" de
que falei há pouco. / Quando surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura podia enumerar grandes nomes

e)

pertencentes ao "sistema" de que faz pouco falei.
Já tive ocasião de mostrar quanto me parecem precárias três afirmativas de Euclides da Cunha: a questão do
cruzamento; a fatalidade da luta das raças e o autoctonismo do homem americano. / Já tive ocasião de mostrar
como me parecem precárias três afirmativas de Euclides da Cunha: a questão do cruzamento; a fatalidade da luta
das raças e o autoctonismo do homem americano.
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Marque o item em que uma das sentenças não está gramaticalmente correta.
a)

b)

Do interior das fazendas coloniais nos vem, através das páginas de Antonil, uma impressão de operosidade
intensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um pequeno mundo humano e febre de labor. / Do interior das fazendas
coloniais nos vêm, através das páginas de Antonil, impressões de operosidade intensiva. Há ali a vibração e o
estrondo de um pequeno mundo humano e febre de labor.
Dadas as condições especiais daquela sociedade, nesse dilema se transforma outro: ou a desclassificação social, ou
a posse de uma grande massa operária. Dadas às condições especiais daquela sociedade, esse dilema se transforma
em outro: ou a desclassificação social, ou a posse de uma grande massa operária.

c)

Essa considerável massa trabalhadora é indispensável à manutenção e à prosperidade de um grande engenho. /
Indispensável essa considerável massa trabalhadora à manutenção e à prosperidade de um grande engenho.

d)

O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pontas de um verdadeiro dilema: tem que escolher entre a vida
vegetativa dos decaídos, ou a cultura em grande escala. / O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pontas de
um verdadeiro dilema: tem de escolher entre a vida vegetativa dos decaídos, ou a cultura em grande escala.

e)

Das roças ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, das moendas às tachas, das tachas às formas, das formas aos
terreiros de secagem, dos terreiros às tulhas, e às caixas, e às tropas, e aos armazéns da costa, o trabalho dos
engenhos, na fabricação do açúcar, se complica, se desdobra, se multiplica em mil ações, que exigem, para a sua
perfeita execução, uma massa operária considerável. / Das roças ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, das
moendas às tachas, das tachas às formas, das formas aos terreiros de secagem, dos terreiros às tulhas, e às caixas,
e às tropas, e aos armazéns da costa, o trabalho dos engenhos, na fabricação do açúcar complica-se, desdobra-se,
multiplica-se em mil ações, que exigem, para a sua perfeita execução, uma massa operária considerável.
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Marque o item que contém erro gramatical ou de ortografia.
Gonçalves Dias nasceu em 1823, no Maranhão, filho de João Manuel Gonçalves, comerciante português, e de Vicência Ferreira,
índia mestiça(A). Em 1838, embarcou para Portugal, onde(B) se matriculou no curso de Direito, em Coimbra. Suas primeiras
produções literárias se iniciam(C) por volta de 1840, entre elas a sua mais conhecida poesia, a Canção do exílio (1843). Em 1851,

em uma de suas viagens etnográficas(D) para o Norte, passa pelo Maranhão com a intenção de se casar com o grande amor de
sua vida, Ana Amélia, uma jovem de 14 anos. O pedido foi recusado pela mãe da moça, por causa da srcem mestiça e bastarda
do poeta. O romance entre o dois serviu de inspiração para Aluísio Azevedo - O mulato. Após essa decepção amorosa, faz um
casamento de conveniência. Somavam-se( E) a essas frustrações um forte sentimento de inferioridade de srcem.
(Baseado em Beatriz de Moraes Vieira)
a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E
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Os trechos seguintes constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os de forma a comporem um texto coeso e
coerente e, a seguir, assinale a opção correta.

(Adaptado de Rosiska Darcy de Oliveira)

a)

3-1-2-4

b)

2-1-4-3

c)

4-3-1-2

d)

2-3-1-4

e)

4-3-2-1
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Com relação aos aspectos gramaticais e textuais do trecho abaixo, assinale a opção correta.

(Adaptado de Michel Foucault)
a)

Seria mantida a correção gramatical, mas haveria mudança do sentido srcinal do texto, caso as palavras "certa"
e "própria"
estivessem pospostas ao substantivo a que estão relacionadas.

b)

O s egmento "trata-se de uma história em que pessoas"
estivesse escrito: trata-se a história de pessoas que.

c)

A oração "Como todo mundo sabe"
por Já que é sabido.

d)

Mantendo-se a correção gramatical, no trecho "conseguem, por uma série de técnicas," (
), o verbo
poderia estar flexionado no pretérito, dado que expressa um fato passado, e no singular, em concordância com a

estaria igualmente correto se assim

poderia ser substituída, sem que se alterasse o sentido do texto,

expressão nominal "um povo"
e)

Seria mantida a correção do período
caso a última oração estivesse assim expressa na voz passiva:
que são obedecidas exatamente as práticas judiciárias gregas daquela época.
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Nas questões 19 e 20, baseadas em Machado de Assis, assinale o item em que uma das sentenças não foi pontuada
corretamente.
a)

Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação.
/ Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa e fria, repisada, que me encheu de dor e
estupefação.

b)

Conhecia a morte de oitiva; quando muito, tinha-a visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que acompanhei
ao cemitério. / Conhecia a morte de oitiva, quando muito; tinha-a visto já petrificada no rosto de algum cadáver,
que acompanhei ao cemitério.

c)

Talvez espante ao leitor, a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade; advirta que a franqueza
é a primeira virtude de um defunto. / Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha

d)

mediocridade; advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto.
Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção. / Fiquei prostrado.
E, contudo, era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção.

e)

Às vezes caçava, outras dormia, outras lia, lia muito, outras enfim não fazia nada. / Às vezes caçava; outras dormia,
outras lia, lia muito, outras, enfim, não fazia nada.

656 Q58993

Ano: 2004

Português

Banca: ESAF

Pontuação

Órgão: MPUProva: Analista - Arquitetura

Assinale o item em que uma das sentenças não foi pontuada corretamente.

a)

- Fizeste bem, Cubas; andaste perfeitamente. / Fizeste bem, Cubas. Andaste perfeitamente.

b)

Este ar não é só puro. É balsâmico; é uma transpiração dos eternos jardins. / Este ar não é só puro. É balsâmico, é
uma transpiração dos eternos jardins.

c)

Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma por dez. / Vi,
claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se, por si mesma, por dez.

d)

Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de
compensar uma janela fechada, é abrir outra. / Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência
das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra.

e)

E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, talvez, grande. / E eu
espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, talvez grande.

657 Q55332

Ano: 2004

Português

Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção em que a interpretação da palavra não está de acordo com os sentidos do texto.
Instada (L.3) = Provocada

a)
b)

propósitos (L.9) = objetivos

c)

alega (L.13) = solicita

d)

suprem (L.16) = satisfazem

e)

veicule (L.21) = divulgue

658 Q55333

Ano: 2004

Português

Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que apresenta depreensão incorreta das idéias do texto.
a)

A ANVISA concorda com a liminar concedida ao Ministério Público Federal em Minas Gerais contra a empresa
Comércio de Alimentos Ltda.

b)

O Ministério da Saúde procura promover práticas que evitem interferir nos costumes e padrões de alimentação da
população.

c)

O consumidor tem direito à informação sobre o valor nutricional dos produtos alimentícios que adquire nos
estabelecimentos comerciais.

d)

A empresa Comércio de Alimentos Ltda. afirma que, para uma informação efetiva, é suficiente difundir o quadro
nutricional por meio da Internet e distribuir um guia no balcão dos estabelecimentos.

e)

A ANVISA é o órgão oficial que determina como deve ser a informação aos consumidores com respeito ao percentual
de nutrientes fornecido em relação ao valor diário recomendado de cada nutriente.

659 Q55334

Ano: 2004

Português

Banca: ESAF

Funções morfossintáticas da palavra SE

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção correta em relação ao texto abaixo.

a)

Para que o período obedeça às exigências da norma escrita culta, é necessário inserir uma vírgula antes de
"aconteceram" (L.3).

b)

A eliminação da vírgula após "Federal" (L.5) torna o texto incorreto e causa ambigüidade.

c)

Em "Argumenta-se" (L.6) o "se" indica reflexividade.

d)

A conjunção "e" (L.8) está sendo empregada com o valor semântico de mas.

e)

O emprego do sinal indicativo de crase em "combate eficaz à criminalidade" (L.16) justifica-se pela regência de
"combate".

660 Q55335

Ano: 2004

Português

Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Em relação aos elementos do texto, assinale a opção correta.

a)

Depreende-se das informações do texto que a palavra qualificativa "oceânica"(L.2) é adequada à obra de Portinari
porque ele tinha o mar como tema principal.

b)

Infere-se do texto que Portinari, ao pintar os temas brasileiros, tanto registrou como estabeleceu contornos para a
identidade nacional.

c)

A substituição da palavra "enfrentou" (L.6) por focalizou deixaria o período incoerente.

d)

Se a vírgula após "país" (L.7) for substituída por sinal de dois pontos haverá transgressão das exigências da norma
culta escrita.

e)

O emprego de "à" antes de "vida" (L.8) e de "saga"(L.9) justifica-se pela regência do verbo "enfrentou" (L.6).

661 Q55336

Ano: 2004

Português

Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Assinale o trecho que dá continuidade ao texto, respeitando as relações de coerência, coesão e correção gramatical.
Estudos e o senso comum mostram que a carga genética exerce uma forte influência nas características pessoais a que damos o
nome de talento. Traços de personalidade como temperamento afável ou agressivo, senso de organização e facilidade para lidar
com questões abstratas - só para citar alguns - vêm, por assim dizer, impressos no DNA de cada um.
(Adaptado de Ariel Kostman, Revista VEJA, 30/06/2004, p. 98)

a)

Entretanto, é um erro tomar a herança genética como destino inflexível - tanto para o bem como para o mal.

b)

Assim, o talento embutido no código genético de cada indivíduo só emerge em condições favoráveis.

c)

Embora o talento genético é um componente da personalidade individual - mas não é o único e, nem sempre, o
maior.

d)

Por essa razão resta sempre um enorme espaço para quem o talento seja desenvolvido por circunstâncias externas uma educação escolar de qualidade, por exemplo.

e)

Conseqüentemente, na maioria dos casos, não é esse único gene que define determinado comportamento, mas
diversos.

662 Q55337

Ano: 2004

Português

Banca: ESAF

Morfologia - Pronomes

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
A internacionalização da cultura não é um fato inédito na história da humanidade. O fenômeno manifestou-se no império de
Alexandre Magno, ____1____ a cultura grega impôs-se; no império romano, __2__ o latim e o grego se generalizaram; no
decorrer da Idade Média, unificada pelo uso do latim e __3__ uma religião comum; finalmente na época das grandes navegações
ibéricas, quando o uso do português e do castelhano ligou os diversos continentes. Essa internacionalização conheceu novos
impulsos, __4__ século XVII, com a entrada em cena de outros atores, tais como a Holanda, a França e a Inglaterra. Mas foi a
partir do século XIX que a expansão mundial do capitalismo deu srcem à consciência __5__ uma cultura mundial estava
verdadeiramente em via de surgir.
(Sérgio Paulo Rouanet, Do fim da cultura ao fim do livro, in Reflexões sobre os caminhos do livro, Eduardo Portella (org.) São
Paulo: UNESCO/Ed. Moderna, 2003, p. 63)

a)

b)

c)

d)

e)

663 Q55338

Ano: 2004

Português

Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Os trechos abaixo compõem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses e assinale a opção que corresponde
à ordem que assegura coesão e coerência ao texto.
( ) A. Em seu Parecer, já enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, em que responde à Consulta nº 1062, está expresso o
entendimento de que o Parecer da AGU viola o artigo 73, VI, "a", da Lei 9.504/97.
( ) B. O subprocurador-geral da República, com aprovação do vice-procurador-geral eleitoral, contesta a posição da Advocacia
Geral da União (AGU) que permite a liberação de recursos para obras e serviços iniciados nos três meses que antecedem as
eleições municipais.
( ) C. O subprocurador-geral da República conclui, então, que "o tão-só posicionamento liberalizante de verbas em período
vedado por lei está a merecer o conhecimento da presente consulta e sua resposta negativa para prevenir eventuais equívocos
de interpretação, passíveis de quebra do princípio isonômico que deve presidir o embate eleitoral".
( ) D. Tal dispositivo legal proíbe aos agentes públicos "realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e
Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir
obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado, e os destinados a
atender situações de emergência e de calamidade pública".
(Adaptado de www.mpu.gov.br/noticias/ - 05/07/2004)

a)

b)

c)

d)

e)

664 Q55339

Ano: 2004

Português

Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

No Estatuto Social de uma determinada Cooperativa, figura o seguinte artigo:
Artigo XX. O mandato da Diretoria será de 4 (quatro) anos, contados da data da Assembléia que os elegeu.
Analise o segmento sublinhado e marque com V para assertiva verdadeira e com F para falsa. Assinale, a seguir, a seqüência
correta.
( ) As normas gramaticais de concordância do padrão culto da língua portuguesa permitem que se empregue o pronome pessoal
no feminino singular.
( ) A concordância do pronome pessoal, no caso, é dita ideológica, isto é, faz-se com a idéia de "diretoria" e não com a forma da
palavra, que está no singular.
( ) Ficam mantidas as mesmas relações de referência do texto srcinal se o pronome pessoal for flexionado no masculino singular.
a)

V, F, V

b)

V, V, F

c)

F, F, V

d)

F, V, F

e)

V, V, V

665 Q55340

Ano: 2004

Português

Banca: ESAF

Ortografia

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Os trechos abaixo compõem um texto. Assinale o fragmento que apresenta incorreção gramatical.
a)

Um filme não é apenas um filme, mas também a maneira como ele se comunica com o público. O título do novo
documentário de Maria Augusta Ramos vem todo escrito em letras minúsculas: justiça.

b)

A primeira informação que recebemos é a de que o filme talvez não se refira ao sistema judiciário, comumente
grafado como Justiça, mas a uma acepção mais genérica da palavra.

c)

O
filme parece
ver a justiça
como
categoria
abstrata,
ou então
comouma
substantivo
designa
não só a justiça
criminal,
mas também
a justiça
social.
A grafia
pode sugerir,
ainda,
crítica aoque
sistema
judiciário.

d)

Como se o título afirmasse: "do jeito que é feita no Brasil, a chamada justiça não merece uma maiúscula." De fato,
não é alheia às intenções da realizadora o desejo de que o filme contribua para as discussões em torno da reforma
judiciária brasileira.

e)

O filme, vencedor do Festival Vision du Réel (Nyon, Suíça, 2004), mostra o horror das cadeias apinhadas de homens,
o drama das visitas familiares sem o menor espaço para privacidade, o coro assustador dos simpatizantes do
Comando Vermelho.
(Adaptado de Carlos Alberto Mattos, Corredores sem saída, 24/06/2004 www.nominimo.com)

666 Q55341

Ano: 2004

Português

Banca: ESAF

Pontuação

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Indique a opção em que o trecho está gramaticalmente correto.
a)

Na economia do conhecimento, ganham evidência, questões cada vez mais complexas relativas à propriedade
intelectual, direitos autorais, patentes sobre produtos e processos, agências de regulação de padrões tecnológicos,
regulamentação de setores privatizados e uma tendência de crescente democratização da sociedade brasileira.

b)

Ganha evidência na economia do conhecimento questões cada vez mais complexas relativas a propriedade
intelectual, direitos autorais, patentes sobre produtos e processos, agências de regulação de padrões tecnológicos,
regulamentação de setores privatizados e uma tendência de crescente democratização da sociedade brasileira.

c)

Na economia do conhecimento, ganham evidência questões cada vez mais complexas relativas a propriedade
intelectual, direitos autorais, patentes sobre produtos e processos, agências de regulação de padrões tecnológicos,
regulamentação de setores privatizados e uma tendência de crescente democratização da sociedade brasileira.

d)

Na economia do conhecimento, questões cada vez mais complexas relativas a propriedade intelectual, aos direitos
autorais, às patentes sobre produtos e processos, agências de regulação de padrões tecnológicos, regulamentação
de setores privatizados e uma tendência de crescente democratização da sociedade brasileira ganham evidência.

e)

Questões cada vez mais complexas relativas a propriedade intelectual, direitos autorais, patentes sobre produtos e
processos, agências de regulação de padrões tecnológicos, regulamentação de setores privatizados e uma tendência
de crescente democratização da sociedade brasileira ganha evidências.
(Adaptado de Gilson Schwartz, As profissões do futuro, São Paulo, Publifolha, 2000, p.36.)

667 Q55342

Ano: 2004

Português

Banca: ESAF

Ortografia

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Indique a opção em que o trecho está incorreto gramaticalmente.
a)

As transformações tecnológicas, já que não existe sociedade civilizada sem lei, apenas tornam mais complexas as
regras que, muitas vezes, incomodam e atrapalham, mas que continuarão sendo uma garantia fundamental de
desenvolvimento com justiça.

b)

Não existe sociedade civilizada sem lei e as transformações tecnológicas apenas tornam mais complexas as regras
que, muitas vezes, incomodam e atrapalham, mas que continuarão sendo uma garantia fundamental de
desenvolvimento com justiça.

c)

Não existe sociedade civilizada sem lei, por isso as transformações tecnológicas apenas tornam mais complexas as
regras que, muitas vezes, incomodam e atrapalham, mas que, no entanto, continuarão sendo uma garantia
fundamental de desenvolvimento com justiça.

d)

Não existe sociedade civilizada sem lei. As transformações tecnológicas apenas tornam mais complexas as regras
que, muitas vezes incomodam e atrapalham, mas que, continuarão sendo garantias fundamentais de
desenvolvimento com justiça.

e)

As transformações tecnológicas apenas tornam mais complexas as regras que, muitas vezes, incomodam e
atrapalham, mas que continuarão sendo uma garantia fundamental de desenvolvimento com justiça. Não existe
sociedade civilizada sem lei.
(Adaptado de Gilson Schwartz, As profissões do futuro, São Paulo, Publifolha, 2000, p.37.)

668 Q55343
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Português

Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Leia o trecho abaixo e aponte a opção que lhe dá continuidade, respeitando a coesão, a coerência e a orientação argumentativa
do texto.

É verdade que já nos anos 50 numerosos estudos haviam demonstrado que fumar provoca câncer, enfisema, ataque cardíaco e
muitas outras doenças, mas a estratégia de defesa adotada pela indústria do tabaco foi a do contra-ataque: de um lado
contratava técnicos para criticar a metodologia empregada nessas pesquisas; de outro, pressionava os meios de comunicação
para garantir que não fossem divulgadas.
a)

Hoje, não só se divulgam as pesquisas que atenuam o impacto do tabaco no organismo, buscando o controle da
venda de cigarro a menores de idade e oferecendo tratamento gratuito aos que querem abandonar o vício de fumar.

b)

Qualquer jornal, emissora de rádio ou de televisão que ousasse levantar a menor suspeita de que o cigarro pudesse
trazer algum malefício à saúde sofria retaliação financeira imediata.

c)

Naquela época, a indústria do tabaco acatava incondicionalmente ações judiciais de ressarcimentos milionários às
famílias dos que morriam vitimados pelos efeitos nocivos da nicotina.

d)

Nos anos 50, a disseminação da epidemia de tabagismo corria velozmente de encontro à forma aliciadora e atraente
com que fumavam os astros e estrelas no cinema e na tevê.

e)

Resultado de pesquisa conduzida pelo Ministério da Saúde em sete capitais brasileiras comprova que o número de
dependentes de nicotina no país é de aproximadamente 20%.
(Dráuzio Varella, A epidemia do fumo, Folha de S. Paulo, 03/04/2004)

669 Q55344
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Português

Banca: ESAF

Ortografia

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Assinale o trecho que apresenta erro na grafia de palavra.
a)

O filme justiça mostra situações à beira da explosão, que de alguma maneira já conhecíamos por meio de filmes
como Carandiru e O Prisioneiro da Grade de Ferro. O diferencial aqui é o acesso à intimidade de cinco casos
específicos, flagrados no cenário ascéptico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

b)

Por intermédio deles, o filme tenta construir uma metonímia da sociedade brasileira, na qual a Justiça funcionaria
como elemento de reafirmação de uma ordem social fundamentalmente injusta.

c)

Antes de mais nada, Maria Augusta desvenda um pequeno mundo solenemente ignorado pela grande maioria dos
espectadores. A frieza do ambiente nas salas de audiência e o caráter altamente ritualístico dos procedimentos de
interrogatório favorecem o método da diretora.

d)

A câmera comporta-se como um olho neutro, fixo, quase ausente. Mas o uso de várias câmeras permite uma
montagem que sublinha os jogos de olhares, as reações contidas, as dissimulações. E sobretudo a rigidez de um
dispositivo em que o juiz todo-poderoso e o réu intimidado se confrontam sem qualquer sentido de proporção, ante
o silêncio quase total dos demais circunstantes.

e)

O diálogo impossível - porque na verdade não é buscado - ressalta a impessoalidade dos julgamentos em ritmo
industrial. Os longos corredores do tribunal, imersos em sua típica iluminação indistinta, materializam o labirinto sem
saída de um sistema penal alienado das condições do país. O que o filme consegue captar desse "teatro" absurdo é
simplesmente admirável.
(Adaptado de Carlos Alberto Mattos, Corredores sem saída, 24/06/2004 www.nominimo.com)

670 Q55345
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Português

Banca: ESAF

Ortografia

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Marque o trecho inteiramente correto quanto à morfossintaxe e à grafia.
a)

Os defensores do controle externo da Magistratura e seus acolitos, num trabalho de marketing poucas vezes visto,
passaram à sociedade brasileira a cativante idéia de que um controle heterogêneo irá, num passe de mágica,
resolver todos os males que aflige o Poder Judiciário brasileiro.

b)

Verdade seja dita: afirmar que inexiste máculas no Poder Judiciário menos não seria do que querer "tapar o sol com
a peneira".

c)

Há problemas que - sabemos todos muito bem - precisam ser debelados, entre os quais avulta a morosidade da
prestação jurisdicional e o emaranhado das normas processuais civis e penais.

d)

Mas é preciso que a sociedade brasileira e notadamente os formadores de opinião saibam que nada adiantará esse
controle externo com o atual cipozal de nossas leis processuais civis e penais.

e)

Quanto às primeiras, estão enfexadas em um código que, do ponto de vista doutrinário, é digno dos maiores
elogios, porém deixa muito a desejar no que se refere à sua efetividade, a mercê da enorme gama de recursos que
trás em seu bojo.
(Adaptado de Domingos Franciulli Netto, "O Controle do Judiciário", CartaCapital, 07/04/2004, p. 47, com
modificações)

671 Q55346
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Português

Banca: ESAF

Pontuação

Órgão: MPUProva: Técnico Administrativo

Em relação à pontuação do texto abaixo, analise as modificações propostas e assinale a opção correta.

Modificações propostas:
I. por se tratar de aposto explicativo, suprimir as vírgulas que isolam a expressão após "processos demorados" (L.1).
II. inserir vírgula antes de "talvez" (L.2) porque se inicia uma oração explicativa.
III. eliminar a vírgula após "No entanto" (L.3) para não isolar circunstância.
IV. inserir vírgula após "americana" (L.8) para isolar oração explicativa subseqüente.
V. inserir vírgula após "burocracia" (L.10), pois se trata de uma enumeração.
Para deixar o texto corretamente pontuado,
a)

é necessário implementar as modificações I e II.

b)

as modificações II e IV são necessárias.

c)

somente a modificação III é necessária.

d)

são necessárias as modificações III e IV.

e)

apenas a modificação V é necessária.

672 Q3136

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Morfologia - Pronomes

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

1 Assinale a afirmação correta a respeito dos elementos lingüísticos do trecho abaixo.
Na virada do século XX ao XXI os Estados vão deixando de ser nacionais e plurinacionais e tornandose, os que para isso dispõem
de poder econômico e científico-tecnológico portanto militar e político, Estados transnacionais: seu poder econômico lhes é dado
por suas empresas também transnacionais, no sentido, antes definido, de sediadas num Estado-nação e dele projetadas em
outros. Empresa transnacional e Estado transnacional acompanham-se, braços da mesma cultura-civilização que os gerou e
mantém, cultura significando o que são os seus homens, e civilização o que fazem, aquela enquanto seiva desta.
(Vamireh Chacon, "A divisão do mundo pelos Estados transnacionais")
a)

O autor se valeu da liberdade normativa que lhe dá o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa quando optou

b)

por empregar letra inicial maiúscula na palavra "Estado".
As palavras "plurinacionais" e "transnacionais" são exemplos de que a Língua Portuguesa, assim como todas as
línguas naturais, são capazes de criar novas palavras para representar entidades e concepções novas.

c)

A ligação por meio do hífen em "científicotecnológico" e "cultura-nação" gerou palavras compostas da mesma classe
gramatical.

d)

Os demonstrativos que aparecem na expressão "aquela enquanto seiva desta" estão sendo empregados em razão
da situação das pessoas gramaticais no espaço, isto é, se perto do falante ou do ouvinte.

e)

São pronomes possessivos as formas sublinhadas em "seu poder econômico", "suas empresas" e "deles projetadas
em outros".

673 Q3137
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Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Assinale a afirmativa errada a respeito do texto a seguir:
A administração pública brasileira é ainda um monstro disforme, em que convivem setores modernos, utilizando tecnologias
avançadas e desenvolvendo a cultura de um Estado não executor, e setores montados sobre paradigmas antigos, desenvolvendo
trabalhos desnecessários ou redundantes.
(Jorge Hori, "Administração pública brasileira no terceiro milênio")
a)

O emprego da expressão "monstro disforme" remete ao fato de conviverem simultaneamente, na administração
pública brasileira, duas estruturas antagônicas.

b)

Os adjetivos que caracterizam as duas faces da administração pública brasileira compõem o par: modernos/antigos.

c)

O advérbio "ainda" é, no contexto em que se encontra, partícula expletiva, podendo ser eliminado do trecho sem
que se altere o sentido srcinal.

d)

Para o autor, a idéia de um "Estado não executor" se alinha com a face moderna da administração pública brasileira.

e)

Em vez de "montados sobre paradigmas antigos", poderia estar escrito, sem prejuízo da correção gramatical e do
sentido srcinal: "estruturados com base em modelos antiquados".

674 Q3138

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Leia estes versos da música "Jura secreta", de Sueli Costa e Abel Silva:
Só uma coisa me entristece
O beijo de amor que não roubei
A jura secreta que não fiz
A briga de amor que não causei

Nada do que posso me alucina
Tanto quanto o que não fiz
Nada que eu quero me suprime
Muitos dos verbos que aparecem em tais versos foram empregados nas frases abaixo.
Assinale a opção que apresenta erro gramatical relacionado ao emprego do verbo.
a)

Se nós nos entristecêssemos com todos os beijos não dados, viveríamos em constante estado de depressão.

b)

Obedece aos mandamentos: Não roubarás, não farás mal a teu semelhante, não causarás dor a teu irmão.

c)

Os apaixonados vivem se fazendo juras: Farei-te feliz! Farei de você a pessoa mais feliz! -, mas são poucos os que
realmente cumprem o prometido.

d)

Será suprimida a dor de amor quando não mais fizermos juras falsas.

e)

Quisera ter mais vidas para roubar todos os beijos de amor que não roubei.

675 Q3139

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Analise o período e marque a afirmativa incorreta.
Todos temos uma utopia ou um sonho em busca dos quais chegamos a empenhar a vida.
a)

Os substantivos "utopia" e "sonho", no contexto em que foram empregados, assumem valor semântico equivalente.

b)

Está subentendido o pronome "nós" em "Todos temos".

c)

O período admite o seguinte desdobramento: Todos temos uma utopia ou um sonho. Chegamos a empenhar a vida

d)

na busca deles.
O período também estaria correto se substituíssemos "em busca dos quais" por "em cuja busca deles".

e)

O termo da oração "dos quais" está flexionado no masculino plural porque retoma dois substantivos de gêneros
diferentes.

676 Q3140

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Morfologia - Pronomes

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Assinale a opção que contém as palavras que, atendendo à coesão e coerência textual, preenchem corretamente as lacunas do
trecho abaixo, na ordem em que aparecem.
São múltiplas e complexas as causas ................. conduzem crianças e adolescentes às trilhas do crime. ................... a primeira
delas, sem dúvida, é a exclusão social. As políticas públicas de inclusão articulam apenas medidas paliativas, ..................... por
meio de esmolas travestidas de programas sociais. O desafio, ..................... , exige ações estruturais nos campos da educação,
da saúde, do mercado de trabalho, entre outros.
(Adaptado de "Juventude marginalizada", Correio Braziliense, 14/04/2004)
a)

pelas quais - Porque - raramente - não obstante

b)

as quais - Porém - sempre - embora

c)

que - Mas - não raro - contudo

d)

as quais - Contudo - quase sempre - tanto quanto

e)

que - Talvez - invariavelmente - no entanto

Português

677 Q3141

Ano: 2004

Banca: ESAF

Problemas da língua culta

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Assinale a única forma gramaticalmente correta, entre as sublinhadas no texto abaixo.
Cumprindo determinação superior, o assistente da diretoria de determinada empresa redigiu documento oficial aos chefes de
setor, no qual constava o trecho: "O presidente deseja ter à mão informações a cerca dos pontos fracos e fortes de cada setor
afim de subsidiar a elaboração do planejamento estratégico da empresa. Para tanto, fá-se necessário promover reuniões em
todos os setores da empresa para discutirmos como aumentar nossa competitividade".
a)

à mão
a cerca dos

b)
c)

afim de

d)

fá-se

e)

discutir-mos

678 Q3142

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Leia o seguinte trecho de Machado de Assis e marque a opção correta.
"O tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo, uma flor, um pássaro, uma dama, um castelo, um túmulo. Também
se pode bordar nada. Nada em cima de invisível é a mais sutil obra deste mundo..."
a)

Em "O tempo é um tecido invisível", o autor empregou uma metáfora.

b)

Depreende-se do sentido global do trecho uma censura aos que vivem sem fazer nada.

c)

A sintaxe de "bordar nada" foi construída com a figura de estilo chamada paradoxo ou oxímoro, dado que o verbo
"bordar" é transitivo direto, ou seja, quem borda sempre borda alguma coisa.

d)

No contexto em que está empregado, o adjetivo "sutil" significa "inútil".

e)

O trecho está construído sobre uma contradição: na primeira linha, afirma-se que sobre o tecido do tempo "se pode
bordar tudo"; na segunda, afirmase que "se pode bordar nada".

679 Q3143

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Relacione as ações (1), (2), (3) e (4) com o advérbio semanticamente adequado, conforme mostra o modelo, e assinale, a seguir,
a seqüência correta.
Modelo: Falar com orgulho e insolência
Falar arrogantemente
(1) Exprimir-se com muitas palavras, com palavras em excesso
(2) Agir como criança
(3) Insinuar com perspicácia e delicadeza
(4) Eliminar sem se render a logros
( ) sutilmente
( ) puerilmente
( ) prolixamente
( ) inexoravelmente
A seqüência correta é:

a)

4321

b)

1234

c)

3412

d)

4213

e)

3214

680 Q3144

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Morfologia - Pronomes

Órgão: MREProva:
Assistente de
Chancelaria

Marque a frase em que o pronome onde está empregado corretamente.
a)

Estudo recente sobre a competitividade da economia brasileira revelou que a produtividade do País está
contaminada pela ação da economia informal. De onde podemos concluir que qualquer redução na informalidade
seria benéfica para elevar a taxa de crescimento.

b)

Muitos defendem a informalidade como solução para o desemprego. É uma percepção equivocada, que não enxerga
o quanto cresce o comércio ilegal de produtos, onde 80% pratica sonegação no varejo de alimentos.

c)

Acreditando no potencial criativo e inovador do brasileiro, grandes organizações estão promovendo concursos de
natureza variada, onde os interessados poderão se inscrever e concorrer a prêmios valiosos.

d)

A visita da delegação estrangeira está prevista para a primeira semana de setembro, onde deverão seus integrantes
permanecer durante todo o período participando de reuniões com políticos e empresários, em Brasília e São Paulo.

e)

Depois de longamente debatido na esfera política, o programa de assentamento foi levado para ser discutido pelas
comunidades do Nordeste, região onde têm se agravado os litígios pela ocupação e posse da terra.

681 Q3145

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Indique a frase em que o verbo sublinhado está flexionado incorretamente.
a)

As tropas aliadas interviram com violência para deter os conflitos.

b)

O sindicato espera que os empresários se atenham aos pontos do acordo salarial.

c)

Se querem que os bandidos agridam os moradores da favela, é só fornecer-lhes um pequeno motivo.

d)

Pretendem que toda essa vasta bibliografia caiba na cabeça dos candidatos ao concurso.
Sempre provejo a despensa antes da chegada de qualquer hóspede.

e)

682 Q3146

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Crase

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Indique a opção que preenche com correção os espaços numerados do trecho abaixo.
....(1).... história por escrever do século vindouro cabe o desafio de encontrar formas de convívio em que ....(2).... força da
integração seja o resultado da vitalidade das partes e em que .... (3).... independência das partes se associe a força da unidade.
(Adaptado de Paulo T. Flecha de Lima, "Acaba a América? Três Américas? E o Brasil?")

a)

A-a-a

b)

À-a-à

c)

A-à-a

d)

A-à-à

e)

À-a-a

683 Q3148

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Morfologia

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Marque a única das substituições propostas que mantém a correção gramatical do texto abaixo transcrito.
Todo o aprendizado - raciocínio, memória, pensamento e imaginação - depende de um órgão do corpo humano que pesa mais ou
menos 1,3 quilograma e é formado por cem bilhões de neurônios, que têm a capacidade de se multiplicarem mais de 250 mil
vezes por minuto nos dois primeiros meses de gestação e cujos prolongamentos parecem um emaranhado de fios: o cérebro.
(Vitor F. Kümpel, "Resumos no processo do aprendizado")
a)

Substituir o duplo travessão: - ......- por parênteses: (......)

b)

Substituir que pesa mais ou menos 1,3 quilograma por que pesa acerca de 1,3 quilograma

c)

Substituir 1,3 quilograma por um quilo e trezentas gramas

d)

Substituir que têm a capacidade por que possui a capacidade

e)

Substituir e cujos prolongamentos por e que seus prolongamentos

684 Q3149

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Pontuação

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Identifique o período inteiramente construído de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.
a)

É difícil crer de que exista pessoas contra as cotas para negros e índios adotadas em algumas universidades
brasileiras.

b)

É difícil acreditar que existam pessoas que se posicionem contra as cotas para negros e índios adotadas em algumas
universidades brasileiras.

c)

Não é fácil acreditar que hajam pessoas contrárias as cotas para negros e índios adotadas em algumas universidades
brasileiras.

d)

É difícil de crer que haja pessoas que seja contra as cotas para negros e índios adotadas em algumas universidades
brasileiras.

e)

Não dá para acreditar que tenham pessoas que se mostrem contrárias as cotas para negros e índios adotadas por
algumas universidades brasileiras.

685 Q3150

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Sintaxe

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Identifique o trecho inteiramente correto, quanto à sintaxe de construção.
a)

Medidas urgentes precisam ser adotadas no Brasil, a exemplo da Espanha que, entre outros, aumentou as penas

para quem sonega, dificultando e diminuindo a existência de sonegadores, tentando acabar com o mercado informal
que é considerado por muitos no Brasil como garantia de renda à população pobre, porém, sabe-se que limita o PIB
do Brasil, por conseqüência, o crescimento da economia.
b)

A exemplo da Espanha, que reformulou todos os seus procedimentos nas áreas trabalhista, fiscal e burocrática, o
Brasil, mesmo com suas rígidas leis trabalhistas, ainda se entrava com tanta burocracia, funcionando como um
facilitador ao crescimento do PIB nacional.

c)

Estudo recente mostra que as empresas do setor formal são duas vezes mais produtivas do que as informais, vale
dizer, quanto mais avança a informalidade mais cai a produtividade. Uma chacoalhada nas leis trabalhistas e uma
faxina na burocracia são medidas que, se adotadas no Brasil, a exemplo do que se fez na Espanha, poderiam
contribuir para o crescimento da economia.

d)

São evidentes os prejuízos que o Brasil vem tomando da chamada economia informal. Se reduzisse 20% da
informalidade seria capaz de elevar a taxa de crescimento em pelo menos 1,5 ponto percentual. Em países cuja
burocracia era menor que no Brasil, como a Espanha, por exemplo, conseguiram diminuir a informalidade com uma

e)

faxina na burocracia.
De acordo com resultados obtidos em estudo recente, informa que a economia informal vem afetando na
produtividade da população brasileira na qual surtem efeitos, que não são percebidos, mas garantem renda para as
classes mais pobres.

686 Q3151

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Morfologia

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Analise as sentenças a seguir, à luz da seguinte norma gramatical:
Os particípios dado e visto têm valor passivo e concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem.
(Extraído do Manual de Redação da Presidência da República)
Aponte a sentença que não cumpre a norma gramatical
supracitada.
a)

Aponte a sentença que não cumpre a norma gramatical supracitada. a) Dadas as considerações arroladas no
parecer, nenhum dos presentes hesitou em seguir o voto do relator.

b)

Não prospera a interpretação de inconstitucionalidade, visto o arrazoado a favor do enquadramento legal da ação
em tela.

c)

Dados o interesse e o esforço demonstrados pelo estagiário, optou-se pela prorrogação de seu período de
permanência na diretoria.

d)

Não houve dúvida em dar encaminhamento ao processo, depois de vistas as provas documentais e ouvido as
testemunhas.

e)

Vista a estipulação contratual, a cobrança de valor a título de despesa de comercialização não foi considerada ilegal.

687 Q3152

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Sintaxe

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Assinale a opção que corresponde a erro morfossintático, de concordância ou inadequação vocabular.
Nossa língua é, entre as grandes do mundo, certamente uma das que mais mudam de ano para ano, como se tomada por um
desejo furibundo de se destruir, de perder sua identidade, de se esquecer e alienar- se de si. Devemos isso, em parte, à mania
experimentalista que redundou na idolatria do "inventar", e caiu no mero beletrismo; em parte, devemos-lo ao jornalismo e à TV,
que, ansiosos por imitar os trejeitos primeiromundistas, o fazem em prejuízo da lógica e da gramática.
(Baseado em Olavo de Carvalho, "O pensamento brasileiro no futuro: um apelo à responsabilidade histórica")
a)

mudam

b)

furibundo

c)

alienar-se de si

d)

devemos-lo

e)

o fazem

688 Q3153

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Sintaxe

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Marque a opção em que pelo menos uma das expressões sublinhadas está empregada erradamente.
a)

São Cosme e São Damião sempre andam juntos. Ambos são os preferidos das crianças. Ambos os santos são
reverenciados no mesmo dia.

b)

A cerca de um ano o assunto ocupou as páginas dos principais jornais do país. Agora, que estamos a cerca de alguns
meses das eleições, com certeza o assunto voltará à pauta dos meios de comunicação.

c)

Em vez de seguir à direita, o comboio dobrou à esquerda. Foi a perdição. Ao invés de ponte, havia um imenso vazio
sobre o rio. A chuva não deixara vestígio da velha ponte de madeira.

d)

Os efeitos da inflação sobre a economia dos países mais pobres nem sempre são percebidos em toda a sua
extensão. Na verdade, a inflação contamina toda sua cadeia produtiva.

e)

Todo o complexo da Maré foi revistado. Todas as saídas foram fechadas. Policiais permanecerão no local o dia todo,
até a tranqüilidade voltar a reinar.

689 Q3154

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Ortografia

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Indique a opção em que todas as expressões estão corretas quanto à ortografia.
a)

engajamento no Exército - aterrisagem do jato presidencial.

b)

inserir cabeçário ou rodapé no documento - cabeleireiro de madame.

c)

festa beneficiente - impecilho ao crescimento do país.

d)

previsão da metereologia - heterogeineidade de propósitos.

e)

reivindicar melhoria de salário - exerce cargo elevado: é um dignitário.

690 Q3155
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Português
Banca: ESAF

Pontuação

Órgão: MREProva:
Assistente de
Chancelaria

Analise o emprego dos sinais de pontuação nos períodos abaixo.
1) Passatempo ou obsessão? Desde que o mundo é mundo, há pessoas que se dedicam a colecionar coisas e juntar bugigangas.
2) Figurinhas, selos, latinhas de cerveja, caixas de fósforo - nada, escapa dos fiéis seguidores da tradição de juntar bugigangas.
3) Para o historiador alemão, Philipp Bloom o hábito de juntar quinquilharias tem justificativas históricas, filosóficas e psicológicas.
(Adaptado de artigo da revista Superinteressante, abril 2004)
Os sinais de pontuação estão corretamente empregados
a)

em todas as três sentenças.

b)

apenas na sentença 2.

c)

apenas nas sentenças 1 e 2.

d)

apenas nas sentenças 2 e 3.

e)

apenas na sentença 1.

691 Q2359

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle - Comum a todos

Leia o texto para responder às questões 01 e 02.
O que leva um compositor popular consagrado,
uma glória da MPB, a escrever romances?
Para responder a essa pergunta, convém
lembrarmos algumas características da personalidade
de Chico Buarque de Holanda. Primeiro,
a forte presença de um pai que, além
de ser um historiador notável, era um fino crítico
literário. Depois, o fato de Chico ter se
dado conta de que sua genial produção musical
não bastava para dizer tudo que ele tinha a
nos dizer.
Não se pode dizer que o que o Chico nos
diz nos romances não tem nada a ver com o
que ele passa aos seus ouvintes através das
suas canções. No recém-lançado Budapeste,
por exemplo, eu, pessoalmente, vejo um clima
de bem-humorada resignação do personagem
com suas limitações, um clima que me parece
que encontrei, em alguns momentos, na sua
obra musical. Uma coisa, porém, são as imagens
sugestivas das canções; outra é a complexa
construção de um romance. A distância
entre ambas talvez pudesse ser comparada
àquela que vai das delicadas e rústicas capelas
românicas às imponentes catedrais góticas.
Chico Buarque percorreu esse caminho
com toda a humildade de quem queria aprender
a fazer melhor, mas também com a autoconfiança
de quem sabia que podia se tornar
um mestre romancista.
Valeu a pena. A autodisciplina lhe permitiu
mergulhar mais fundo na confusão da nossa
realidade, nas ambigüidades do nosso tempo.
A ficção, às vezes, possibilita uma percepção
mais aguda das questões em que estamos
todos tropeçando. No caso deste romance
mais recente de Chico Buarque, temos um rico
material para repensarmos, sorrindo, o problema
da nossa identidade: quem somos nós,
afinal?
(Leandro Konder, Jornal do Brasil, 18/10/2003)

Em relação às idéias do texto, assinale a opção que apresenta inferência incorreta.
a)

Um compositor consagrado pode considerar sua produção musical insuficiente para expressar suas idéias.

b)

A convivência com pessoas que produzem obras importantes na história e na crítica literária pode contribuir para
estimular a escrita de romances.

c)

Chico Buarque não precisou aprender a escrever romances, pois isso já fazia parte de sua vida como compositor e
como herdeiro de um talento familiar.
Algumas características da obra musical de Chico Buarque permanecem em sua obra romanesca.

d)
e)

A construção romanesca é muito mais complexa que a elaboração de canções da música popular.

692 Q2360

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle - Comum a todos

Em relação ao texto, assinale a opção correta.
a)

A pergunta inicial contém o pressuposto de que, para o senso comum, uma pessoa consagrada como compositor

b)

deve sempre se aventurar a escrever romances.
Da expressão "seus ouvintes"(l.14) no segundo parágrafo, infere-se que o autor do texto lê os romances, mas não
ouve as músicas de Chico Buarque.

c)

O sinal indicativo de crase em "àquela que vai das delicadas..." (l.24) é opcional.

d)

Em "autodisciplina lhe"(l.31) o pronome é fator de coesão textual que se refere a "tempo"(l.33).

e)

A literatura pode desvelar de forma mais esclarecedora algumas questões complexas da nossa realidade.

693 Q2361
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Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle - Comum a todos

Leia o texto para responder às questões 03 e 04.
Livro tem começo, meio e fim. Como a
vida. As grandes narrativas favorecem a nossa
visão histórica e criam o caldo de cultura no
qual brotam as utopias. Sem utopia não há
ideal - sem ideal não há valores nem projetos.
A vida reduz-se a um joguete nas oscilações
do mercado.
A literatura é a arte da palavra. E, como
toda arte, recria a realidade, subvertendo-a,
transfigurando-a, revelando o seu avesso. Por
isso, todo artista é um clone de Deus, já que
imprime ao real um caráter ético e um sabor
estético, superando a linguagem usual e refletindo,
de modo surpreendente, a imaginação
criadora.
Sem literatura, corremos o risco de resvalarmos
para a mesquinhez dos jargões burocráticos,
a farsa do "economês", que tudo explica
e quase nada justifica, a palilalia estéril
da linguagem televisiva, a logorréia dos discursos
políticos, condenando-nos à visão estreita
e à pobreza de espírito despida de qualquer
bem-aventurança. Salvemos a literatura
para que possamos salvar a humanidade.
(Adaptado de Frei Betto)

Assinale a opção em que a substituição proposta para o trecho sublinhado prejudica a correção gramatical do texto.
a)

Livro tem começo, meio e fim, do mesmo modo que a vida.(l.1 e 2)

b)

nem projetos, e, nessas condições, a vida reduz- se... (l. 5 e 6)

c)

Diante dessas considerações, podemos compreender que, sem literatura, (l.16)

d)

tudo explica, mas quase nada justifica, (l.18 e 19)

e)

o que nos condenariam à (l.21)
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Em relação ao texto, assinale a opção correta.
a)

A substituição de "no qual"(l.3 e 4) por em que prejudicaria a correção gramatical e a coesão do texto.

b)

Em "reduz-se"(l.6), o "se" é índice de indeterminação do sujeito.

c)

Em "a um joguete"(l.6), a presença da preposição é exigida pela regência da palavra "joguete".

d)

A expressão "o seu avesso"(l.10) refere-se ao antecedente "arte".

e)

Infere-se do texto que as palavras "palilalia"( l.19), "logorréia"(l.20) enfatizam, pejorativamente, características
negativas dos discursos a que se referem.
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Assinale a opção que constitui continuação coesa e coerente para o texto abaixo:
Não há dúvida de que a grande mudança ocorreu no início da década de 60, com a política externa independente inaugurada
pelo governo Jânio Quadros, responsável pelas novas relações do Brasil com América Latina, Ásia e África, mas também com o
mundo socialista e com o Movimento dos Países Não-Alinhados. Consolidou-se uma estratégia mais autônoma em relação aos
Estados Unidos, mais aberta aos países do mundo e mais combativa no plano das negociações comerciais e financeiras do país,
como ficou claro no apoio à criação da Alalc e na participação brasileira na Unctat e no Grupo dos 77, nas décadas de 60 e 70.

a)

Essa posição foi mantida, em grandes linhas, pela política externa de quase todos os governos militares, a despeito
do seu alinhamento ferrenho em torno da causa anticomunista, e, também, depois da redemocratização, com a
política externa do governo Sarney.

b)

Por causa dessa vitória americana na Guerra Fria, a nova utopia da globalização e mais uma onda de liquidez
internacional criaram as bases materiais e ideológicas da nova virada liberal das elites e do Estado brasileiro.

c)

Com esse ponto de vista geopolítico, o governo brasileiro apostou num sólido alinhamento com os Estados Unidos e
seu projeto de globalização liberal, aceitando a internacionalização dos centros de decisão brasileiros e a fragilização
do Estado, em troca de um projeto de governança global rigorosamente utópico.

d)

Esse Plano Marshall para a América Latina impediu que o Brasil se transformasse numa experiência srcinal de
desenvolvimento acelerado e "excludente", sob a liderança desses investimentos estatais e desse capital privado
estrangeiro, proveniente de quase todos os países do núcleo central do sistema capitalista.

e)

Tais momentos importantes desta nova trajetória como as propostas da Operação Pan-americana, em 1958, e da
Operação Brasil-Ásia, nos anos 1959-60, ao mesmo tempo de uma maior aproximação da Europa e da África Negra.
No mesmo momento, o governo brasileiro também revia suas relações econômicas internacionais, rompendo seu
acordo com o FMI.
(Adaptado de José Luís Fiori "O Brasil no mundo: o debate da política externa")
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Leia o texto para responder à questão 06.
Em 2003, são poucos os que ainda acreditam
no mito da globalização. A economia mundial
segue enfrentando um futuro incerto, e a
guerra voltou a ocupar um lugar de destaque
nas relações internacionais. Nessas relações,
os Estados Unidos acumulam um poder militar
inquestionável, mas as grandes potências
divergem cada vez mais sobre a estrutura e
funcionamento da nova ordem política mundial,
em construção depois do fim da Guerra
Fria. Nesse contexto internacional, a maior
parte dos países latino-americanos já deixou
para trás a opção dos anos 90 pelas políticas
neoliberais. Mas tem sido difícil encontrar novos
caminhos econômicos. Ainda não existe
uma consciência clara, nem mesmo um consenso,
de que essa mudança de rumo envolve,
necessariamente, uma redefinição da
política externa do continente.
(Adaptado de José Luís Fiori, "O Brasil no mundo: o
debate da política externa")

Assinale a substituição sugerida que prejudica o sentido srcinal ou a correção gramatical do texto.
a)

"os que"(l.1) - aqueles que

b)

"segue enfrentando"(l.3) - continua se defrontando com

c)

"sobre a"(l.8) - no que diz respeito a

d)

"já deixou para trás"(l.12 e 13) - já abandonaram

e)

"pelas"(l.13) - preferindo as
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Assinale a opção que está de acordo com a direção argumentativa do texto.
a)

O prazer instantâneo derivado da dilatação do ego é decorrente de um projeto temporal.

b)

A felicidade para o mundo contemporâneo prescinde dos toques sensitivos.

c)

Substitui-se, hoje, um projeto temporal, que envolveria causas e ideais nobres, pelo prazer instantâneo.

d)

O êxito pessoal resulta de uma utopia privatizada que é conseqüência de um projeto temporal.

e)

O ideais e a nobreza das causas levam ao consumo, à prosperidade e à paz, o que torna o ser humano imune à
violência.
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Em relação às estruturas e às idéias do texto, assinale a opção correta.
a)

O emprego do futuro do pretérito em "resultaria"( l.1) indica que o fenômeno a que essa forma verbal se refere está
impedido de ocorrer.

b)

As vírgulas após "felicidade"(l.1) e "temporal"( l.2) estão sendo empregadas para isolar uma oração de natureza
restritiva.

c)

Considerando-se as estruturas oracionais implícitas, as expressões "privatizada"(l.6) e "êxito pessoal"(l.7) têm a
mesma função sintática.

d)

A expressão "A vida já não se move por ideais..."( l.7 e 8) tem como pressuposta a idéia de que a vida,
anteriormente, se movia por ideais.

e)

A forma verbal "prometem"(l.17) está no plural para concordar com "tribulações"(l.15).
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Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.
Os gregos não possuíam textos sagrados
nem castas sacerdotais. Graças à literatura de
Homero, produzida oito séculos antes de
Cristo, os gregos se apropriaram de uma fer5 ramenta epistemológica que, ainda hoje, nos
dá a impressão de que eles intuíram todos os
conhecimentos que a ciência moderna viria a
descobrir. O que seria de nossa cultura sem a
matemática de Pitágoras, a geometria de Eu10 clides, a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles? O que seria da teoria de Freud sem o
teatro de Sófocles, Eurípedes e Ésquilo?
Os hebreus imprimiram ao tempo, graças
aos persas, um caráter histórico e uma natu15 reza divina. E produziram uma literatura monumental – a Bíblia –, que inspira três grandes
religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tira-se o livro dessas tradições religiosas e elas perdem toda a identidade e o pro20 pósito.
(Frei Beto)
a)

As orações interrogativas do texto correspondem
às seguintes afirmações:
• Para a formação da nossa cultura foram imprescindíveis
a matemática de Pitágoras, a
geometria de Euclides, a filosofia de Sócrates,
Platão e Aristóteles.
• O teatro de Sófocles, Eurípedes e Ésquilo foi
imprescindível para a configuração da teoria
de Freud.

b)

O trecho focaliza como direção argumentativa principal a idéia de que o livro de natureza literária é inadequado para
o empreendimento epistemológico, ou seja, para o estudo dos postulados, conclusões e métodos das teorias e
práticas em geral, avaliadas em sua validade cognitiva e em suas relações com a sociedade e a história.

c)

O emprego da primeira pessoa em "nos dá" (l.5 e 6) e em "nossa cultura"(l.8) confere ao trecho um aspecto
interativo em relação ao leitor, inserindo- o no texto.

d)

Mantém-se a correção gramatical do texto substituindo-se o ponto-final após "divina"(l.15) por vírgula e colocandose a conjunção aditiva subseqüente em minúscula.

e)

Conforme a informação srcinal do texto, subentende- se após a primeira conjunção "e" (l.19) a idéia expressa por
qualquer uma das seguintes expressões: em conseqüência, em decorrência disso, então, por causa disso,
imediatamente.
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Assinale a opção que constitui continuação coesa e coerente para o texto abaixo.
Até aqui, o governo se dedicou a expor seu ponto de
vista e começou a mover suas pedras no tabuleiro, a
partir de sua opção pela prioridade sul-americana e
do Mercosul. Estabeleceu, em seguida, uma série de
pontes e alianças possíveis com a África e a Ásia,
como aconteceu com o G21, na reunião de Cancun
da OMC, e como está acontecendo nas negociações
do G3, com a África do Sul e com a Índia. Ou ainda,

como vem ocorrendo nas novas parcerias tecnológicas com a Ucrânia, a Rússia, a China, ou com os
projetos infra-estruturais com a Venezuela, a Bolívia,
o Peru e a Argentina.

a)

Não há dúvida, porquanto, de que essas principais disputas giraram em torno das divergências econômicas entre os
Estados Unidos e o Brasil, em particular as negociações da OMC, FMI e ALCA.

b)

O que se vê é a afirmação de uma nova política externa, ativa, presente, baseada no interesse nacional brasileiro e
na afinidade histórica e territorial do Brasil com o resto da América do Sul, bem como na sua afinidade de interesses
com os demais "grandes países em desenvolvimento".

c)

E do outro lado, naquele momento, estarão os grupos econômicos e as forças sociais, intelectuais e políticas que
sempre lutaram por um projeto de desenvolvimento para o Brasil.

d)

E aqui, não há como se enganar sobre as forças que esta batalha despertava, dentro e fora do governo: de um lado
estarão, como sempre estiveram, os grupos de interesse que defendem uma relação subserviente com os Estados
Unidos, em troca de um acesso mais favorecido ao mercado interno americano.

e)

Orientando-se pelos interesses nacionais do povo e não apenas pelos interesses imediatos e particulares do seu
agrobusiness, e dos seus grupos financeiros defendidos e acobertados pela retórica diletante e pela política
escandalosamente subserviente dos "diplomatas descalços".
(Adaptado de José Luís Fiori)
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Os trechos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados.
Ordene-os e, em seguida, assinale a seqüência correta correspondente.
( ) Nem tinham estabelecido relações entre si que permitissem falar na existência de um sistema estatal ou de um sistema
econômico americano.
( ) O Brasil foi um dos pioneiros na experimentação dessa estratégia proposta por Adam Smith e seus discípulos. Primeiro, foram
os Tratados de Comércio, assinados pela Coroa Portuguesa com a Inglaterra, em 1806 e 1810, e com a França, em 1816; e, logo
depois da Independência, os Tratados assinados pelo Império Brasileiro com a Inglaterra, em 1827, com a Áustria e a Prússia, no
mesmo ano de 1827, e com a Dinamarca, os Estados Unidos e os Países Baixos, em 1829.
( ) Esse dinamismo surgiu depois de se integrarem como produtores especializados do sistema internacional de divisão do
trabalho, articulado pelas necessidades da industrialização inglesa e pelos famosos Tratados Comerciais, preconizados pela
economia política clássica e impostos ao mundo pela Inglaterra e demais países europeus.
( ) Ao lado dos Estados Unidos, o Brasil e demais países latino-americanos foram os primeiros Estados a nascer fora da Europa.
Mas, na hora da sua independência, nenhum deles dispunha de verdadeiras estruturas políticas e econômicas nacionais.
( ) Pelo contrário, os Estados latinos só lentamente foram monopolizando e centralizando o uso da força, e suas economias só
adquiriram dinamismo no século XIX.
(Adaptado de José Luís Fiori, " O Brasil no mundo: o debate da política externa")
a)

2º, 5º, 4º, 1º, 3º

b)

4º, 3º, 5º, 2º, 1º

c)

5º, 4º, 1º, 3º, 2º

d)

1º, 2º, 5º, 4º, 3º

e)

3º, 1º, 2º, 5º, 4º
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Julgue se os trechos do texto abaixo foram transcritos de forma gramaticalmente correta.
I. Comparada aos outros períodos do capitalismo, a Era Desenvolvimentista apresentou desempenho muito superior quanto a
taxas de crescimento do PIB, criação de empregos e aumentos dos salários.
II. O Desenvolvimentismo foi a época de ouro do capitalismo, mas Roberto Campos chegou a sentenciar: "os desenvolvimentistas
não entendem nada de desenvolvimento."
III. O "desenvolvimentismo", como projeto ideológico e prática política nos países da periferia, nasceu nos anos 30, no mesmo
berço que produziu o keynesianismo nos países centrais. Era uma reação contra as misérias e as desgraças produzidas pelo
capitalismo dos anos 20.
IV. A onda desenvolvimentista e a experiência keynesiana teve o seu apogeu nas três décadas que sucederam o fim da Segunda
Guerra. O ambiente político e social estava saturado da idéia que era possível adotar estratégias nacionais e intencionais de
crescimento, industrialização e avanço social.
V. Para desagrado dos monetaristas, as políticas monetárias e de crédito de então, tinham objetivos nacionais, ou seja, estavam
relacionadas ao desempenho da economia e das empresas localizadas no país.
VI. No âmbito internacional, as taxas fixas (mas ajustáveis) de câmbio e as limitações aos movimentos internacionais de capitais
de curtoprazo impedia a transmissão de choques causadores de instabilidade às taxas de juros domésticas.
(Adaptado de Luiz Gonzaga Belluzzo)
Os itens corretos são:
a)

I e IV

b)

I, II e III

c)

II, III e IV

d)

III, IV e V

e)

IV, V e VI
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Assinale o trecho em que a redação proposta apresenta problema de sintaxe.
a)

Ao contrário do Canadá, da Austrália ou da Nova Zelândia, o Brasil e os novos estados latino-americanos não eram
domínios anglosaxões, mas, apesar de sua independência política, nasceram e se mantiveram como periferia
econômico-financeira e apêndice político da Inglaterra, pelo menos até a crise de 1930.

b)

O Brasil e os novos estados latino-americanos, apesar de sua independência política, nasceram e se mantiveram
como periferia econômicofinanceira e apêndice político da Inglaterra, pelo menos até a crise de 1930, embora não
fossem domínios anglo-saxões, como eram o Canadá, a Austrália ou a Nova Zelândia.

c)

Os novos estados latino-americanos e o Brasil não eram domínios anglo-saxões, como eram o Canadá, a Austrália ou
a Nova Zelândia, cujos, apesar de sua independência política, nasceram e se mantiveram como periferia
econômicofinanceira e apêndice político da Inglaterra, pelo menos até a crise de 1930.

d)
e)

Apesar de sua independência política, o Brasil e os novos estados latino-americanos, que não eram domínios anglosaxões, como eram o Canadá, a Austrália ou a Nova Zelândia, nasceram e se mantiveram como periferia
econômicofinanceira e apêndice político da Inglaterra, pelo menos até a crise de 1930.
O Brasil e os novos estados latino-americanos - que não eram domínios anglo-saxões, como eram o Canadá, a
Austrália ou a Nova Zelândia - nasceram e se mantiveram, pelo menos até a crise de 1930, apesar de sua
independência política, como periferia econômico-financeira e apêndice político da Inglaterra.
(Adaptado de José Luís Fiori ,"O Brasil no mundo: o debate da política externa")
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Nas questões 14 e 15 assinale a opção que corresponde
a palavra ou expressão do texto que contraria
a prescrição gramatical.

No século XX, a arte cinematográfica introduziu um novo conceito de tempo. Não mais o conceito linear, histórico, que
perspassa(1) a Bíblia e, também, as pinturas de Fra Angelico ou o Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. No filme, predomina a
simultaneidade( 2). Suprimem-se(3) as barreiras entre tempo e espaço. O tempo adquire caráter espacial, e o espaço, caráter
temporal. No filme, o olhar da câmara e do espectador(4) passa, com toda a liberdade, do presente para o passado e, desse,
para o futuro. Não há continuidade ininterrupta(5).
(Adaptado de Frei Betto)
a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Aos poucos, o horizonte histórico apaga-se(1), como as luzes de um palco após o espetáculo. A utopia sai de cena, o que(2)
permite a Fukuyama vatiscinar( 3): "A história acabou". Ao contrário do que(4) adverte Coélet, no Eclesiastes, não há mais
tempo para construir e tempo para destruir; tempo para amar e tempo para odiar; tempo para fazer a guerra e tempo para
estabelecer a paz. O tempo é agora. E nele se sobrepõem(5) construção e destruição, amor e ódio, guerra e paz.
(Adaptado de Frei Betto)
a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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Assinale o trecho do texto em que, na transcrição, foi inserido erro gramatical.
a)

Hoje, a elevação da taxa de crescimento da economia só pode ser alcançada se o ritmo de expansão das
exportações for maior do que a velocidade de avanço das importações.

b)

Na atual conjuntura de grave restrição externa, a elevação sustentada da taxa de crescimento da economia acompanhada do aumento simultâneo do investimento e do saldo comercial - só pode ser alcançada se o ritmo de
expansão das exportações for maior do que a velocidade em que avançam as importações.

c)

O País marcou passo no que se refere à sua pauta de exportações, concentrando as receitas nos produtos cujas

vendas crescem menos quando a demanda externa aumenta (commodities agrícolas e industriais) e tornando as
exportações mais dependentes de países (América Latina) que estão em recessão ou com problemas graves de
financiamento do balanço de pagamentos.
d)

A desvalorização cambial vai, é claro, melhorar o lucro dos exportadores e permitirem uma concorrência em preços,
mas o real mais fraco não estimula necessariamente o crescimento do valor das exportações e ainda encarece as
importações.

e)

As dificuldades vão além do estímulo à produção corrente e à ocupação da capacidade já instalada. A dilaceração de
algumas cadeias produtivas pelo "real forte" e a longa estagnação dos investimentos nos anos 80 e 90 só serão
reparadas com o aumento imediato e discriminado dos gastos na formação da nova capacidade.
(Trechos adaptados de Luiz Gonzaga Belluzzo)
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Em relação ao emprego dos sinais de pontuação destacados no texto, assinale a justificativa correta.
a)

1 - Usa-se a vírgula para isolar expressão que exerce a função de aposto.

b)
c)

2 - A vírgula é usada para separar orações coordenadas que têm o mesmo sujeito.
3 - O sinal de ponto-e-vírgula é empregado para indicar o início de uma citação.

d)

4 - A vírgula é empregada após oração adjetiva restritiva.

e)

5 - A vírgula indica omissão de palavras ou grupo de palavras.
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No texto a seguir, assinale o trecho em que foi inserido erro de concordância.
a)

Está em gestação uma sociedade de controle, que escapa aos rótulos simples do neoliberalismo ou do autoritarismo.
Não parece autoritarismo, pois as escolhas por intermédio das eleições se oferecem periodicamente, embora o
instinto do eleitor desconfie da relevância de seu voto.

b)

Exemplo disso é a clamorosa abstinência que marcaram as eleições norteamericanas e, mais recentemente, o caso
francês, em que o Partido Socialista foi excluído do turno final das eleições presidenciais de 2002 pela simples
indiferença do seu eleitorado tradicional.

c)

A opinião pública manifesta-se abertamente, jornais apóiam ou criticam, a crítica é permitida, mas tudo permanece
igual. Não é neoliberalismo, porque raras vezes houve controles estatais tão severos e "intervenções" tão pesadas.

d)

Agora mesmo, o ultraconservador George W. Bush anunciou um programa nitidamente keynesiano para vitaminar a
economia norteamericana; Mrs. Tatcher realizou a mais pesada ação do Estado inglês para promover a privatização.
O mesmo aconteceu, em menor escala, na França.

e)

A ciência social, clássica e moderna, já havia advertido que o novo Leviatã não é o Estado, mas um controle à Orwell
e Huxley, uma presença ausente ou uma estrutura invisível, um Big Brother que panopticamente tudo olha e vigia.
(Francisco de Oliveira, Aula de abertura dos cursos na Faculdade de Filosofia da USP, em 17.02.03, in Política
Democrática, Brasília: Fundação Astrojildo Pereira, ano II, nº 5, maio de 2003, com adaptações)
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No texto a seguir, assinale o trecho que foi transcrito de forma gramaticalmente correta quanto ao emprego das preposições.
a)

b)

O que os capitais buscam de fato é a maximização dos seus lucros e de suas oportunidades de acumulação,
independentemente de quais sejam as políticas econômicas, desde que elas garantam o crescimento econômico, o
seu lucro e a estabilidade das decisões e das regras definidas em cada governo nacional.
Respeitado esse princípio, os caminhos do capital e do capitalismo têm sido extremamente ecléticos, cabendo,
portanto, os governos, em primeiro lugar definir suas prioridades, objetivos e políticas e, em segundo lugar, mantêlas através do tempo para então conquistar a famosa "credibilidade".

c)

Não existem políticas econômicas com validade universal, que possam atender simultaneamente às necessidades
das grandes potências e as das grandes economias em desenvolvimento.

d)

Numa economia mundial integrada e desregulada, a política macroeconômica liberal e ortodoxa funciona, nos países
menos desenvolvidos, como um instrumento de poder à favor dos capitais das economias mais poderosas,
exatamente como no caso dos tratados amplos de livre-comércio, porém, de forma mais sutil e destrutiva.

e)

Os países mais fracos só conseguirão defender os interesses do seu capitalismo e de sua população se forem
capazes de construir suas próprias estratégias comerciais ao lado de políticas macroeconômicas adequadas à seu
nível de desenvolvimento e aos seus objetivos nacionais.
(José Luís Fiori, CARTACAPITAL, 3/12/2003, página 38, com adaptações)

710 Q2378

Ano: 2004

Português
Banca: ESAF

Pontuação

Órgão: CGUProva: Analista de Finanças e
Controle - Comum a todos

Assinale a opção em que o emprego dos sinais de pontuação está correto.
a)

No Brasil, mesmo depois da proclamação da República, o Estado continuou sendo, uma organização nacional frágil,
com baixa capacidade de incorporação social e mobilização política interna, e sem vontade nem pretensões
expansivas.

b)

A própria sobrevivência da nova república, na hora da sublevação da Armada, em 1893 dependeu da organização e

proteção da Esquadra Legal que chegou à Baía da Guanabara, sob a liderança dos Estados Unidos, e com a
participação de quatro outras grandes potências.
c)

Pouco depois o Brasil decretava moratória de sua dívida externa e era obrigado a negociações com a Casa Rotschild
e a Inglaterra, em 1898, que caracterizaram e consolidaram, a posição subalterna e submissa das elites
cafeicultoras, frente aos interesses econômicos internacionais.

d)

No período entre a crise econômica mundial de 1930 e o início da Segunda Guerra, o Brasil conquistou algum espaço
de manobra para sua política externa, devido à disputa entre as grandes potências, e adotou, internamente, políticas
que fortaleceram o Estado central e a sua economia nacional.

e)

Essa autonomia, entretanto, durou pouco, até a assinatura do acordo negociado por Oswaldo Aranha em
Washington, em 1939, no qual ficou caracterizada, a nova dependência financeira do Brasil com relação ao Banco
Morgan, junto com o seu alinhamento incondicional ao lado da nova liderança mundial norte-americana.
(Adaptado de José Luís Fiori, "O Brasil no mundo: o debate da política externa")

711 Q3028

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: TJ-CEProva: Auxiliar Judiciário Área Administrativa

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.
A modernização da agricultura dos últimos
cinqüenta anos trouxe como salvação da
lavoura os agrotóxicos e os adubos solúveis.
Esses venenos químicos são capazes de
entrar na planta seja através das folhas, dos
frutos, das sementes, dos galhos ou dos troncos.
Tais produtos químicos destroem microorganismos
úteis ao solo, prejudicando a
planta na sua retirada de nutrientes do solo,
como fósforo, cálcio, potássio, nitrogênio e
outros. Eles também exterminam minhocas,
besouros e outros pequenos organismos
altamente benéficos para a agricultura. No
homem, os venenos químicos modificam o
DNA - a essência da vida -, atacam o sistema
imunológico e geram mutações, provocando
câncer ou feto defeituoso em mulheres
grávidas. Ao mesmo tempo, bloqueiam a
absorção de nutrientes, debilitando o organismo
humano, aumentam a ansiedade e
provocam alteração do comportamento.

1 Assinale a opção que não está de acordo com as idéias do texto.
a)

As substâncias químicas dos agrotóxicos bloqueiam as defesas do organismo humano.

b)

Agrotóxicos e adubos solúveis são considerados venenos químicos.

c)
d)

Os agrotóxicos penetram e ficam impregnados nas plantas e são prejudiciais à saúde.
Os adubos químicos, por serem solúveis, são lavados pela água e não penetram nas frutas.

e)

As minhocas e outros pequenos organismos que vivem no solo representam benefícios para as plantações.

712 Q3029

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: TJ-CEProva: Auxiliar Judiciário Área Administrativa

Assinale a opção que pode substituir a expressão "geram mutações"(l.16), sem tornar o texto incoerente.
a)

provocam alterações negativas

b)

bloqueiam novas transformações

c)

aceleram aperfeiçoamentos

d)

apressam o crescimento

e)

curam atrofias malignas

713 Q3030

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Morfologia

Órgão: TJ-CEProva: Auxiliar Judiciário Área Administrativa

Assinale a opção que apresenta, de forma correta, o primeiro período do texto na voz passiva.
a)

Os agrotóxicos e os adubos solúveis é trazido pela modernização da agricultura dos últimos cinqüenta anos como
salvação da lavoura.

b)

Os agrotóxicos e os adubos solúveis, como salvação da lavoura, eram trazidos pela modernização da agricultura dos
últimos cinqüenta anos.

c)

Os agrotóxicos e os adubos solúveis foram trazidos como salvação da lavoura pela modernização da agricultura dos
últimos cinqüenta anos.

d)

Os agrotóxicos e os adubos solúveis foi trazido como salvação da lavoura pela modernização da agricultura dos
últimos cinqüenta anos.

e)

Os agrotóxicos e os adubos solúveis estão sendo trazidos como salvação da lavoura pela modernização da
agricultura dos últimos cinqüenta anos.

714 Q3031

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Morfologia - Pronomes

Órgão: TJ-CEProva: Auxiliar Judiciário Área Administrativa

Leia o aviso para responder às questões 04 e 05.
CUIDADO!
Não se sente o efeito dos agrotóxicos nos alimentos
ao _____________, porém o envenenamento
é progressivo e cumulativo ao longo
dos anos.

Assinale a opção que completa a lacuna de forma correta.
a)

ingerir-lhes

b)

ingerir eles

c)

ingeri-lhes

d)

ingeri-los

e)

ingerir-los

715 Q3032

Português

Interpretação de Textos

Ano: 2002

Banca: ESAF

Órgão: TJ-CEProva: Auxiliar Judiciário Área Administrativa

Conforme o aviso anterior, envenenamento por agrotóxico é
a)

conseqüência do progresso e vai sendo reduzido.

b)

gradual e vai-se acumulando no decorrer do tempo.

c)

dissolvido e neutralizado pela passagem do tempo.

d)

uma das formas do avanço da ciência, pois tem remédio.

e)

simultâneo ao progresso e atenuado pela ciência.

716 Q3033

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: TJ-CEProva: Auxiliar Judiciário Área Administrativa

Assinale a opção que completa a lacuna de forma correta e coerente.
A taxa de destruição florestal no mundo equivale a 25,1 hectare por minuto. Estima-se que a cada dia desapareçam 150 espécies
de plantas e animais, _______________________________ maior parte ainda é desconhecida dos cientistas.
a)

se bem que dessa

b)

entretanto que a

c)

e o mais grave é que a

d)

cujas seja

e)

cujo maior problema seja

717 Q3034

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Pontuação

Órgão: TJ-CEProva: Auxiliar Judiciário Área Administrativa

Assinale a opção em que o trecho apresenta pontuação incorreta.
a)

O trabalho de combate à dengue, urgente para estancar a epidemia, é dividido em três ações básicas.

b)

A primeira é a de rotina: o agente visita as casas, verificando a existência de criadouros, trata os focos com larvicida
e orienta os moradores.

c)
d)

A segunda consiste, na aplicação de inseticida líquido, para a eliminação do mosquito adulto.
Por último é feita a aplicação de inseticida pesado, o "fumacê", em locais de altos índices de infestação pelo
mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença.

e)

A população deve colaborar, evitando qualquer forma de água empoçada ou reservatórios a céu aberto.

718 Q3035

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: TJ-CEProva: Auxiliar Judiciário Área Administrativa

Já foram registradas na floresta amazônica brasileira

2.500 espécies de árvores. Em apenas um
hectare são encontradas trezentas espécies de
vegetais diferentes. _____________________ , o
consumo e a miséria são faces da mesma moeda.
Alguns recursos naturais, renováveis ou não, são
explorados de forma inescrupulosa e consumidos
em ritmo superior à capacidade de renovação da
natureza.

Para unir as duas partes do texto de forma coerente, assinale a expressão correta.
a)

Na medida em que

b)

Assim que
Por muito que

c)
d)

À medida que

e)

No entanto

719 Q3036

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: TJ-CEProva: Auxiliar Judiciário Área Administrativa

No texto abaixo, a expressão "inescrupulosa" pode ser interpretada com o significado de
Já foram registradas na floresta amazônica brasileira 2.500 espécies de árvores. Em apenas um hectare são encontradas
trezentas espécies de vegetais diferentes. _____________________ , o consumo e a miséria são faces da mesma moeda.
Alguns recursos naturais, renováveis ou não, são explorados de forma inescrupulosa e consumidos em ritmo superior à
capacidade de renovação da natureza.
a)

ampla e extensiva

b)

veloz e tecnológica

c)

arcaica e atrasada

d)

científica e programada

e)

desonesta e irresponsável

720 Q3037

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: TJ-CEProva: Auxiliar Judiciário Área Administrativa

Assinale a opção gramaticalmente incorreta.
a)

Desenvolvimento sustentável é a busca de fórmulas que combinam progresso, tecnologia, conforto e equilíbrio do
meio ambiente.

b)

Faz parte dessas formulas a reciclagem, o uso de combustíveis limpos e os esquemas de produções mais eficiente
que gasta menos energia.

c)

O desequilíbrio ecológico é a presença desordenada de elementos físicos e de comunidades vivas que se interrelacionam em um ecossistema.

d)

A derrubada de uma floresta espanta os pássaros e roedores, que são caça das cobras. Na falta de alimentos, as
cobras se aproximarão das comunidades humanas, procurando os ratos.
A extinção de algumas espécies leva à explosão populacional de outras, e suas conseqüências são desastrosas.

e)

721 Q3176

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Morfologia

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

1 Assinale a opção correta a respeito do emprego das palavras e expressões do texto.
a)

As expressões "século XX"(l.1), "o século"(l.13) e "ele"(l.15), em sentido literal, remetem ao mesmo referente.

b)

A preposição "por"(l.3) está empregada opcionalmente, por isso sua retirada não provoca erro gramatical nem altera
o sentido srcinal do texto.

c)

A conjunção "seja...seja" (l.14 e 15), por seu valor semântico e colocação sintática admite a substituição por tanto ...
como, por ou ... ou, ou por ora ... ora.

d)

A forma verbal composta "tem sido"(l.22), por se constituir com o auxiliar ser, indica uma oração de voz passiva.

e)

Como a preposição a, empregada diante de "Oriente Médio"(l.29) e "sul da Ásia"(l.30), é exigência da regência de
"endêmicas" (l.29), a retirada deste adjetivo exige a substituição de "ao" por em.

722 Q3177

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Assinale a opção incorreta a respeito da organização das idéias do texto.
a)

O texto admite o seguinte resumo:
O século XX foi o mais assassino na história registrada. Foi dominado por guerras mundiais, que fizeram erodir a
separação entre combatentes e não-combatentes. Não pode ser tratado como um bloco único pois apresenta
diferenças cronológicas e geográficas.

b)

Constam, no segundo e terceiro parágrafos, argumentos que comprovam a tese apresentada no primeiro: o século
XX foi o mais assassino da história registrada.

c)

A organização do terceiro parágrafo do texto corresponde ao seguinte esquema:

d)

Os períodos históricos enumerados nas linhas 20 e 21 correspondem respectivamente a
1: guerras mundiais centradas na Alemanha;
2: confronto entre superpotências com o fim do poder internacional clássico;
3: guerras entre Estados no Oriente Médio e no sul, leste e sudeste asiático.

e)

O parágrafo conclusivo do texto reforça o que afirma a oração inicial, porque mostra a abrangência da violência do
século XX.

723 Q3178

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Assinale a opção que, ao preencher o espaço [...], constitui uma introdução coerente e gramaticalmente correta para o texto.
a)

Com a assinatura do Estatuto do Tribunal Penal Internacional (TPI), aprovado em Haia em julho de 1998, e novas
perspectivas para a paz mundial, embora o primeiro passo seja ainda convencer os italianos de sua necessidade.

b)

Nova perspectiva para a paz mundial se abre com a entrada em vigor do Estatuto do Tribunal Penal Internacional

c)

(TPI), aprovado em Roma em julho de 1998.
Finalmente aprovado em julho de 1998, entra em vigor em Roma o Estatuto do Tribunal Penal Internacional (TPI),
com o objetivo restritivamente preventivo para a paz mundial.

d)

Parece que na China e na Rússia, as barreiras de impunidade para os dirigentes que usam de meios degenerados
para eliminar adversários vão ao encontro do novo Estatuto do Tribunal Penal Internacional (TPI).

e)

Assim, ao ser assinado, em Paris, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional (TPI), em julho de 1998, crimes
verificados em diversas partes do planeta, que constituem abusos aos direitos humanos.

724 Q3179

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Pontuação

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Assinale a opção incorreta a respeito das estruturas lingüísticas do texto.
a)

A colocação de uma vírgula após "Corte"(l.1) é opcional tanto do ponto de vista sintático como semântico.

b)

Textualmente, o sentido da expressão "jurisdição julgadora"(l.5 e 6) equivale a "Corte" (l.1).

c)

A ênfase de sentido conferida pelo advérbio "sobretudo"(l.15) incide mais diretamente sobre o verbo inibir do que
sobre "tipos de violação"(l.16).

d)

Subentende-se como sujeito sintático de "Constitui"(l.16) a expressão inicial do parágrafo, "Um órgão acima das
estruturas nacionais com competência penal".

e)

O deslocamento da expressão "em nome da paz"(l.18 e 19) para depois de "assegurar"(l.17) exige o emprego de
vírgula antes e depois da expressão.

725 Q3180

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

A América Latina não é mais, pelo menos formalmente, aquela imensa colônia que sustentava impérios europeus. Mas, em 500
anos de história, a região não consegue sequer ser definida como uma civilização - com identidade cultural uniforme, por
exemplo. Continua a ser um apêndice da dita civilização ocidental, capitaneada pela força financeira e militar dos Estados Unidos.
Uma periferia, digamos assim. Nossas elites pensam e agem como o americano médio: o mundo é dividido entre nós e eles.
(Renato Ferraz, Correio Braziliense, 12/04/2002, com adaptações)
Julgue as inferências a respeito do texto como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a opção a seguir.
( ) Impérios europeus já foram, formalmente, sustentados pela América Latina.
( ) Um período de 500 anos não é tempo suficiente para construir uma civilização.
( ) Ter identidade cultural uniforme é um traço que caracteriza as civilizações.
( ) Ser periferia é o mesmo que ser apêndice de uma civilização avançada.
( ) Para ser elite na América Latina é necessário associar o pronome "nós" ao americano médio e "eles" aos europeus.
A seqüência correta é
a)

F, V, F, F, V

b)

V, F, V, V, F

c)

V, V, V, F, V

d)

F, V, F, V, F

e)

V, F, F, V, F

726 Q3181

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Assinale a opção correta a respeito da organização das idéias do texto.
a)

O período sintático que se inicia por "As confissões ..."(l.10) constitui o resumo da resposta à primeira pergunta de
VEJA.

b)

A primeira resposta de Barzun foge da objetividade porque toma "decadência"(l.3) não como palavra, mas como
conceito.

c)

De acordo com a argumentação do texto, "pluralismo político"(l.16) e "separatismo" (l.18) são exemplos de
"deturpação das instituições"( l.11 e 12).

d)

O emprego de "ainda"(l.23) torna as respostas incoerentes entre si porque a idéia de esgotamento não está na
primeira resposta.

e)

O texto sugere que rótulos como "antiarte"( l.26) ou "arte encontrada"(l.26 e 27) indicam criatividade nas artes.

727 Q3182

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Assinale a opção correta.
a)

Mantém-se o sentido textual, a estrutura sintática de oração sem sujeito e a correção gramatical ao substituir "Há"
(l.8) por Existe.

b)

Por se tratar de uma generalização, mantémse o sentido textual e a correção sintática ao retirar o artigo "uma"(l.12)

diante de "constante" (l.12).
c)

A substituição de "a qual"(l.16) pelo pronome que mantém o sentido textual.

d)

De acordo com a argumentação do texto, as duas ocorrências do pronome "se"(l.14 e 16) referem-se a toda e
qualquer pessoa porque o pronome indica o sujeito indeterminado da oração em que ocorre.

e)

Por ter efeito enfático, a repetição do advérbio na locução "Mais e mais"(l.18) é desnecessária: a retirada de "e
mais" manteria o sentido e a correção gramatical.

728 Q3183

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Morfologia - Pronomes

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Em relação ao texto , assinale o que se pede.
Assinale o par em que, no texto, o pronome da primeira coluna não se refere à expressão da segunda coluna.

a)

"eles"(l.6) ----- "romanos"(l.4)

b)

"deles"(l.11) ----- "americanos"(l.12)

c)

"lhes"(l.17) ----- " verdadeiros americanos" (l.18)

d)

"sua"(l.20) ------ "pessoas"(l.19)

e)

"seus"(l.24) ------ "democracia americana" (l.23)

729 Q3184

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Morfologia

Órgão: MREProva: Assistente de

Chancelaria

Assinale a opção em que ao menos um dos conectivos propostos para preencher a lacuna provoca incoerência textual ou erro
gramatical.
O Brasil é um país grande, diversificado _____(a) visto como uma promessa que parece nunca se realizar. O potencial existe,
_______(b) há algo bloqueando o Brasil. Acho que é uma combinação de fatores como o sistema político e o modo de trabalhar
do cidadão, pouco engajado nos problemas da sociedade, ______(c) é muito freqüente o brasileiro eleger políticos por seu nível
de popularidade, sem avaliar seus programas e ações. É um país muito importante para a economia mundial, _____(d) sermos
sempre decepcionados.
É, _______(e), um desafio delicado entender por que as coisas não acontecem rapidamente no Brasil.
(Michel Porter, Veja, 5/12/2001, com adaptações)

a)

e / mas

b)

entretando / mas

c)

já que / pois

d)

embora / apesar de

e)

contudo / portanto

730 Q3185

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

De acordo com o texto, Jean Ziegler cometeu
vários erros em sua análise sobre o Brasil, como:
I. avaliar os problemas brasileiros em
comparação com outros países não-membros
da ONU;
II. confundir fome com desigualdade social e
miséria com desnutrição;
III. concluir que não ter dinheiro para comprar
comida significa passar fome;
IV. fazer pronunciamentos inadequados para um
socialista.
Corresponde(m) à argumentação do texto apenas
a)

I e III

b)

II

c)

II, III e IV

d)

II e IV

e)

III

731 Q3186

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Pontuação

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Assinale a opção incorreta a respeito do emprego dos sinais de pontuação no texto.
a)

De acordo com as regras gramaticais, é possível o emprego de uma vírgula após "Brasil"(l.6).

b)

A vírgula após "socialista"(l.10) deve ser retirada porque constitui erro gramatical ao separar o sujeito de seu
predicado.

c)

A vírgula após o travessão na linha 15 é obrigatória porque demarca uma circustância deslocada.

d)

Em lugar de vírgula, a gramática e os sentidos do texto permitem o uso de ponto-evírgula antes de "mas"(l.24).

e)

Pelo sentido textual, o ponto final após "errada"(l.24 e 25) pode ser substituído por dois pontos.

732 Q3187

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Assinale a relação de condição incorreta arespeito do emprego das estruturas lingüísticasno texto.
a)

"encontros"(l.1) for empregada no singular, "constituem"(l.2) deve ser substituída por constitui.

b)

"as críticas"(l.5) for substituída por criticar, o sinal indicativo de crase, em "às"(l.5), deve ser retirado.

c)

"as críticas"(l.5) for substituída por criticar, "parecem despropositadas"(l.7) deve ser substituída por parece
despropositado.

d)

o conectivo "Tanto...como"(l.7 e 8) for substituído por Não só ... mas também, o verbo seguinte pode ser
empregado no plural, "devem"(l.8), ou no singular, deve.

e)

a conjunção "e"(l.11) for substituída por ponto final, o pronome átono deve seguir o verbo: Resume-se.

733 Q3188

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Assinale a opção incorreta a respeito do emprego das formas verbais no texto.
a)

O emprego da perífrase verbal "passou a propugnar"(l.1 e 2) constitui um recurso para evitar o uso do presente do
indicativo de um verbo defectivo: propugnar.

b)

A opção pelo emprego do futuro do pretérito em "estariam"(l.4), indica uma certa resistência do autor para acreditar
na veracidade da informação a respeito das armas escondidas.

c)

A forma de particípio "inscrita"(l.8) confundese com o adjetivo porque exprime mais um estado do que uma relação
temporal.

d)

O emprego do futuro do pretérito em "liquidaria"( l.9) e "jogaria"(l.10) reforça a idéia de "hipótese"(l.7).

e)

Para manter a coerência no emprego dos tempos verbais, a substituição do gerúndio "relançando"(l.11) por uma
forma não-nominal deve ser: e relançaria.

734 Q3189

Ano: 2002

Português
Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

De acordo com as idéias do texto,

a)

o Brasil deve deixar de olhar para o exterior e escolher caminho próprio nas próximas eleições de outubro.

b)

a esquerda brasileira não deveria se render ideologicamente ao fascínio da França.

c)

os brasileiros devem ficar atentos para que a insatisfação com a realidade do país não leve a uma radicalização nas
eleições.

d)

a dificuldade para identificar direita e esquerda na política francesa pode provocar protestos e radicalizações no
Brasil.

e)

o inconformismo francês deve-se ao fato de a extrema-esquerda ser uma ideologia sem respaldo na realidade.

Português

735 Q3190

Ano: 2002

Banca: ESAF

Interpretação de Textos

Órgão: MREProva: Assistente de
Chancelaria

Assinale a opção em que a primeira versão de redação respeita a correção gramatical e as idéias srcinais do texto representadas
entre colchetes.
a)

Nestes dias de perplexidade e inconformismo, vale a pena olhar para a França pelo candidato de extrema-direita que
conquistou a vaga no segundo turno. [Vale olhar para a França nestes dias de perplexidade e inconformismo com a
vaga no segundo turno conquistada pelo candidato de extremadireita.]

b)

Enorme parte dos brasileiros, em particular aqueles que se identificam ideologicamente como esquerda, sente
fascínio na França. [ A França exerce um fascínio enorme sobre parte dos brasileiros, em particular sobre aqueles
que se identificam ideologicamente com a esquerda.]

c)

A dificuldade de identificarmos o que é essa esquerda é justamente um dilema do qual vem a primeira lição da
queda do muro de Berlim. [A primeira lição vem justamente da dificuldade de se identificar o que é essa esquerda,
um dilema sem solução desde a queda do muro de Berlim.]

d)

Aos brasileiros foram deixadas várias lições pelo primeiro turno das eleições francesas. [O primeiro turno das
eleições francesas deixou várias lições para os brasileiros.]

e)

Na França, ir para as extremas direita e esquerda é uma forma de protesto para com os eleitores - dizem os
analistas. [ Na França, dizem os analistas, os eleitores foram para a extrema-esquerda e para a extrema-direita
como uma forma de protesto.]
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