
Questão 1: FGV /jud7/impacto.htm>) 

"Percebe-se que os dois temas [a correlação entre metas e riscos fiscais e o impacto dos déficits 

públicos sobre as futuras gerações] se vinculam à função prospectiva da noção de responsabilidade 

fiscal. Enquanto o primeiro, normalmente, se adstringe a situações futuras próximas, o segundo 

vincula-se a situações futuras a longo prazo." 

  

As ocorrências da palavra SE grifadas no trecho acima classificam-se, respectivamente, como: 

 a)  indeterminador do sujeito - pronome reflexivo - parte integrante do verbo 

 b)  indeterminador do sujeito - parte integrante do verbo - pronome reflexivo 

 c)  partícula apassivadora - pronome reflexivo - pronome reflexivo 

 d)  partícula apassivadora - parte integrante do verbo - parte integrante do verbo 

 e)  parte integrante do verbo - partícula apassivádora - partícula apassivádora 

  

Questão 2: 
Indique as ocorrências do pronome se, destacadas abaixo, que estão todas em desacordo com as 

normas gramaticais. 

Tudo muda a partir do momento em que se(1) recebe o diploma. Nessa nova etapa da vida, começa-

se(2) a guerra por um lugar no mercado de trabalho cujo sucesso dependerá de esforço e talento 

pessoal. Existem várias formas de se(3) orientar o jovem a preparar-se(4) para enfrentar-se(5) o 

mercado. Uma delas é, sem dúvida, incentivá-lo a buscar-se(6) sua própria maneira de ser 

profissional. 

 
(Veja. Sua Carreira, 2000, com adaptações) 

 

 a) 1, 2 e 6 

 b) 2 e 5 

 c) 3, 4 e 5 

 d) 4, 5 e 6 

 e) 5 e 6 

  
Questão 3: CESPE  

Estão abertas as inscrições para a constituição de um banco de filmes para possível licenciamento 

pela Programadora Brasil (PB). A PB, que é um projeto de iniciativa da Secretaria do Audiovisual 

do Ministério da Cultura, desenvolvido pela Cinemateca Brasileira, objetiva implementar a 

circulação de filmes e vídeos em circuitos não comerciais de difusão pública e, consequentemente, 

democratizar o acesso ao patrimônio audiovisual brasileiro. 

 

Podem-se candidatar ao licenciamento obras audiovisuais com duração de cinco a trinta minutos, de 

qualquer gênero, formato ou ano de realização, desde que possuam o certificado de produto 

brasileiro, emitido gratuitamente pela ANCINE. Os filmes inscritos ficarão disponíveis em catálogo 

para a equipe de curadoria da PB. Os selecionados para contratação serão disponibilizados em DVD 

em pontos não comerciais de exibição. 

  
Internet: <www.ancine.gov.br> (com adaptações). 
 

Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item seguinte. 

 

Em “Podem-se candidatar”, o pronome “se” indica indeterminação do sujeito. 

 Certo  

 Errado  



  
Questão 4: CESPE  

Texto para o item 
 

Mesmo com os avanços na área de segurança, os crimes virtuais, ou cibercrimes, continuam 

causando muitos problemas financeiros,  como mostrou um estudo feito pela empresa de segurança 

Norton no ano de 2012. De acordo com o estudo, somente no Brasil, os prejuízos superam a casa 

dos R$ 15 bilhões por ano. No mundo todo, esse valor sobe para cerca de R$ 220 bilhões. Entre os 

motivos para esses números expressivos, estão o aumento de ataques a dispositivos móveis e redes 

sociais e a própria lentidão do sistema no combate aos crimes. 

 

O estudo revela que, com a prosperidade da economia brasileira e a crescente aquisição de 

computadores e celulares, o Brasil tem-se  mostrado um alvo importante para os criminosos, além 

de se apresentar como origem de grande parte dos ataques no mundo. Nesse quesito, o país está em 

quarto lugar no ranque mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da América, da China e da Índia. 

A tradição  social do país pode contribuir para esse fato, já que sítios de relacionamento como 

Facebook, Orkut e Twitter são populares também entre  os criminosos. Eles conseguem angariar 

informações pessoais sobre as vítimas e ainda utilizam as plataformas para disseminar ameaças. A 

pesquisa mostra que os usuários da Internet, em geral, ainda não se preocupam em checar links 

antes de compartilhá-los ou  desconectar-se dos sítios ao deixar de navegar neles, e não têm ideia se 

suas configurações são públicas ou privadas. 

 

A pesquisa indica, ainda, que 30% das pessoas no mundo não pensam sobre o cibercrime, por não 

acreditarem que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21% admitem não tomar 

quaisquer medidas de segurança quando estão online. De fato, os usuários nem  sequer têm 

percepção da própria situação: 51% não entendem como funcionam os procedimentos de segurança 

virtual e não sabem  reconhecer se seus sistemas estão infectados, 55% não têm certeza se seu 

computador está livre de ameaças e 48% utilizam apenas um antivírus básico. A esse respeito, um 

dos responsáveis pelo estudo afirma: “É como andar rápido em uma rodovia sem um cinto de  

segurança.” No entanto, ele reconhece que, aos poucos, as pessoas estão se educando: 89% já 

apagam emails suspeitos. 

  
Bruno do  Amaral. Perdas com cibercrimes chegam a R$ 15 bi no Brasil por ano. Internet: 

<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias> (com adaptações). 
 

Julgue o item que se segue, relativo à estrutura linguística do texto. 

A partícula “se”, tanto na linha 14 quanto na linha 15, introduz circunstância condicional. 

 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 5: FUNDATEC  

  

Para responder à questão, considere as frases a seguir, retiradas do texto. 
 

• “a maneira como se administravam os tributos” (l.08). 

 

• “quando se fala em maneiras de obrigar” (l.13). 

 

• “Não se deve matar as ‘galinhas dos ovos de ouro’” (l.23). 

 

• “deve se esmerar em limitar as oportunidades” (l.25). 



 

Analise as assertivas a seguir: 

  

I. Em apenas uma frase, a palavra ‘se’ é um pronome reflexivo. 

  

II. Em duas ocorrências, o verbo sublinhado é classificado como pronominal. 

  

III. Apenas um dos verbos sublinhados está na voz passiva. 

  

IV. Há mais de uma locução verbal nas frases acima. 

  

Quais estão corretas? 

 a) Apenas I e II. 

 b) Apenas I e III. 

 c) Apenas II e IV. 

 d) Apenas III e IV. 

 e) Apenas I, II e III. 

  
Questão 6: FGV  

 

“Nunca se matou com tanta facilidade em assaltos. Nunca se apertou o gatilho com tanta 

facilidade”. 

 

Nessas duas frases aparecem construções com o pronome se. 

  

Sobre esses dois casos, assinale a afirmativa correta. 

 a) Na primeira frase, “assaltos” funciona como sujeito de voz passiva. 

 b) Nas duas frases está presente a indeterminação do sujeito. 

 c) Na primeira frase aparece o “se” como partícula apassivadora. 

 d) Na segunda frase aparece o “se” como indeterminador do sujeito. 

 e) Na segunda frase “o gatilho” funciona como sujeito de voz passiva. 

  
Questão 7: CESPE  

 

Há um dispositivo no Código Civil que condiciona a edição de biografias à autorização do 

biografado ou descendentes. As consequências da norma são negativas. Uma delas é a 

impossibilidade de se registrar e deixar para a posteridade a vida de personagens importantes na 

formação do país, em qualquer ramo de atividade. Permite-se a interdição de registros de época, em 

prejuízo dos historiadores e pesquisadores do futuro. 

 

Dessa forma, tem sido sonegado, por exemplo, o relato da vida do poeta Manoel Bandeira e dos 

escritores Mário de Andrade e Guimarães Rosa. Tanto no jornalismo quanto na literatura não pode 

haver censura prévia. Publicada a reportagem (ou biografia), os que se sentirem atingidos que 

recorram à justiça. É preciso seguir o padrão existente em muitos países, em que há biografias 

“autorizadas” e “não autorizadas”. 

 

Reclamações posteriores, quando existem, são encaminhadas ao foro devido, os tribunais. 

 

O alegado “direito à privacidade” é argumento frágil para justificar o veto a que a historiografia do 

país seja enriquecida, como se não bastasse o fato de o poder de censura concedido a biografados e 

herdeiros ser um atentado à Constituição. 

 
O Globo, 23/9/2013 (com adaptações). 



 

Com referência ao texto acima, julgue o item. 

  

O termo se, em “se registrar”, é utilizado para indicar reflexividade. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 8: FUNIVERSA  

Texto I, para responder à questão. 

  

Razão e fé: as limitações na percepção social da ciência. 
  

Ao mesmo tempo, ressurge a oposição razão e fé, que parecia remota. O país mais desenvolvido do 

mundo, aquele em que a ciência e a tecnologia mais contribuem para gerar riqueza, é também — 

entre as poucas dezenas de nações que se situam no pelotão de frente da economia e do 

conhecimento — aquele em que a maior parte da população acredita exatamente naquilo que não 

dispõe de base científica alguma. Em nenhum país, o criacionismo é tão forte quanto nos Estados 

Unidos. No entanto, inexiste qualquer fundamento científico para ele. Temos, assim, ali onde a 

interação entre o conhecimento científico e a economia constrói a massa de sucesso mais forte da 

história, uma profunda descrença, ou ignorância, da população a respeito daquilo que constitui a 

base mesma de seu êxito — ou a base mesma de sua prática. 

  

Faz-se nos Estados Unidos o maior volume de ciência do mundo. O trabalho, nos Estados Unidos, é 

— em termos absolutos — incomparavelmente mais marcado pelo conhecimento científico do que 

em qualquer outro país do mundo, e, em termos relativos, dividido pela população, essa sua 

qualificação superior também ocupa posição de destaque. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a 

agenda pública comporta uma adesão a superstições, a crenças que a ciência moderna desmontou. 

Ou seja, eles são o país que melhor mostra um duplo papel da ciência, a exigir um balanço sério e 

medidas audazes: ela muitas vezes aprimora nosso fazer, mas é impotente para melhorar o nosso 

agir. A ciência é incorporada, como tecnologia e mesmo como inovação, nas fábricas, nas 

plantações, nos serviços, mas a teoria que nela está, a semente de inquietação e de inteligência que 

nela pulsa, não chega à consciência dos milhões e talvez bilhões de pessoas que dela fazem uso. 

Usa-se a ciência, aprende-se com os resultados da ciência, mas o espírito científico — ou os 

inúmeros e conflitantes espíritos científicos — se defrontam com mentes impermeáveis a seu 

trabalho de erosão de mitos e de construção de um mundo diferente. 

  

É preciso explorar um pouco a diferença, que vem dos filósofos gregos mas que foi bem 

rememorada por Hannah Arendt, entre fazer e agir. A fabricação é o modo pelo qual os modernos 

concebem o mundo da prática. Esta perde uma dimensão que era forte entre os antigos, à qual 

chamaremos aqui agir: o mundo humano é o da práxis. Nele se praticam atos que têm o homem 

como autor e como destinatário, como sujeito e como objeto. Por isso mesmo, o homem nunca é 

puro sujeito nem mero objeto, quando lida com seu próximo: ele tem, neste último, alguém que lhe 

pode retrucar, que pode protestar contra o que ele diz ou faz. No entanto, o segredo da modernidade 

consistiu em uma mudança dessa relação. Dizendo de outro modo, a Idade Média cede lugar à 

Renascença quando a oposição entre vita activa e vita contemplativa, entre negotium e otium é 

substituída por outros papéis. Com efeito, os humanistas discutem se é preferível a vida 

contemplativa do sábio ou do cientista, que prefere um otium (geralmente cum dignitate) que lhe 

permita almejar a paz interna e a verdade do mundo exterior, ou a vida ativa de quem se debruça 

sobre os negócios da cidade e contribui para construir uma sociedade melhor. 

  

Exemplar desse debate é a primeira parte da Utopia, de Thomas Morus, como se sabe escrita depois 

da segunda parte. Nesta última, expõe-se como seria a ilha de Utopia, o primeiro regime 



“comunista” do mundo moderno. Na primeira parte, porém, redigida um ano após a segunda, dá-se 

um contexto para aquela exposição. Aparentemente, o contexto fica aquém do texto, a moldura é 

menos que a pintura. Quando se fala da Utopia, costuma-se citar, da primeira parte, a passagem 

terrível em que, criticando a apropriação privada e desigual das antigas terras comunais para a 

pastagem de carneiros, afirma-se que estes últimos, de animais inocentes, se tornaram devoradores 

de homens — a primeira crítica filosófica às enclosures, que mudaram a paisagem inglesa e as 

relações sociais nos séculos que precedem a Renascença e que a ela sucedem; e também, da mesma 

parte, a crítica generalizada ao dinheiro e a seu poder; enquanto, da segunda parte, se reflete sobre a 

proposta de uma sociedade utópica (de Utopia, literalmente “nenhum lugar”), banhada por um rio 

sem água (Anidro é seu nome) e relatada pelo português Rafael Hitlodeu (“autor de disparates”), 

mas talvez, dizem alguns, eutópica (“lugar belo”). Mas o que nos interessa aqui é outro ponto. 

  

O que se debate na primeira parte é se o intelectual deve participar da coisa pública, ajudando a 

melhorar a vida dos outros, ou se esse empenho seria inútil e o que melhor lhe convém é a 

contemplação: não mais a das verdades celestiais, mas a da tolice humana. Desse rico assunto, o 

que aqui nos interessa é a substituição moderna da vida contemplativa e do otium por outro tipo de 

vida. Mas essa não é a reedição da vida ativa ou do negotium, embora pareça com frequência 

constituir sua caricatura. Pois ao negotium, que era o cuidado com a coisa pública, sucede o 

negócio, que é o business, o desinteresse pela res publica e a animação com a vida privada do 

empreendedor ou empresário. Daí, também, que a vida ativa se reduza, na verdade, a um fazer 

interminável. Para o homem do otium, do lazer inteligente, a práxis já era algo sem muita condição 

de se realizar; mas, em seu lugar, o que vem agora é um fazer, um fabricar, um produzir. A produção 

típica do otium era uma autoprodução. Consistia em os humanos se construírem pela reflexão e, 

eventualmente, pelo diálogo. O mesmo valia em certa medida para o negotium: este consistia em os 

humanos se construírem pela práxis (em) comum. Mas a produção típica do business é uma 

produção externa, em que, em vez de cada um construir sua humanidade laboriosamente, ou de em 

suas relações ela se constituir, o que se faz e fabrica são objetos externos, nos quais se projeta uma 

caricatura do fazer humano. 

  

[...] 

Em que medida o conhecimento científico aprimora o sentido ético das pessoas, os valores que elas 

assumem? Sem dúvida, podemos dizer que o domínio da razão e o da fé são distintos; que um 

cientista racionalíssimo em seu laboratório pode, perfeitamente, orar e adorar a Deus; mas não é 

disso que se trata. O cientista racional, se não for esquizofrênico, considerará em sua atividade 

científica alguns valores essenciais que se ligam a sua religião — buscará ser bom, compassivo, seja 

o que for. Da mesma forma, o religioso culto, ainda que aceite que em sua religião — como em 

qualquer outra — há algo incompreensível, levará em conta em sua ação o que aprendeu com a 

ciência e com os avanços de nosso conhecimento. O problema é que esse diálogo, que parece 

travar-se entre os cultos, não afeta ou afeta pouco as massas sociais. Estas se beneficiam dos ganhos 

científicos no plano do fazer, mas ignoram-nos quase por completo no plano do agir. 

  
Renato Janine Ribeiro. Internet: <http://www.cres2008.org/upload/documentos Publicos/tendencia/Tema0 

/Renato%20Janine%20Ribeiro.doc> (com adaptações). Acesso em 20/1/2009. 
  

Assinale a alternativa em que a palavra “se” possui a mesma função sintática que em “que se situam 

no pelotão de frente da economia e do conhecimento”  

 a) “aprende-se com os resultados da ciência” . 

 b) “se defrontam com mentes impermeáveis a seu trabalho de erosão de mitos e de construção de 

um mundo diferente”. 

 c) “Nele se praticam atos que têm o homem como autor e como destinatário” . 

 d) “Com efeito, os humanistas discutem se é preferível a vida contemplativa do sábio ou do 

cientista”. 

 e) “Exemplar desse debate é a primeira parte da Utopia, de Thomas Morus, como se sabe escrita 



depois da segunda parte.”  

  
Questão 9: FUNIVERSA  

Texto para responder à questão. 

 

Considerando-se a construção histórica do Direito Penal, a figura do criminoso personifica-se na 

figura do homem delinquente da Escola Positiva no século 19. Essa corrente de pensamento trazia 

para o centro do debate a figura do criminoso, deixando a problemática da criminalidade em 

segundo plano e invertendo a análise realizada, até então, pela Escola Clássica, que não 

individualizava as causas do crime. Na análise do delito realizada pela Escola Clássica, o crime 

surgiria da livre vontade do indivíduo, não de causas patológicas; por isso, do ponto de vista da 

liberdade e da responsabilidade moral pelas próprias ações, o delinquente não era diferente do 

indivíduo normal. O que justificava essa inversão era o fato de o delinquente revelar uma 

personalidade perigosa, de modo que era necessário o uso de uma defesa social apropriada, com 

uma dupla função: proteger a sociedade do mal produzido por ele e coibir a prática de delitos 

latentes. Buscava-se, então, entre outras coisas, estabelecer uma divisão entre o “bom” e o “mau” 

cidadão, em uma concepção patológica sobre a criminalidade, que visava justificar a pena como 

meio de defesa social e com fins socialmente úteis. Estabeleceu-se dessa forma uma linha divisória 

entre o mundo da criminalidade — composto por uma minoria de sujeitos potencialmente perigosos 

e anormais — e o mundo da normalidade — representado pela “maioria” na sociedade. 

 

Ao longo do século 20, sobretudo a partir dos anos 60, observa-se a desconstrução desse paradigma 

etiológico com a introdução das teorias do labelling approach. O paradigma positivo (etiológico) já 

vinha sofrendo uma revisão desde o início daquele século pela criminologia norte-americana, com 

influências da sociologia cultural e de correntes de origem fenomenológicas, bem como por 

reflexões históricas e sociológicas sobre o fenômeno criminal. Como tese central, modelada pelo 

interacionismo simbólico e o construtivismo social, o labelling approach afirma que o desvio — e a 

criminalidade — não é uma qualidade intrínseca da conduta ou uma entidade ontológica pré-

constituída, mas uma qualidade (etiqueta) atribuída a determinados sujeitos através de complexos 

processos de interação social. 

 
Arnaldo Xavier. A construção do conceito de criminoso na sociedade  

capitalista: um debate para o Serviço Social. In: Revista Katálysis, vol. 11, n.º 2, Florianópolis, jul.-dez./2008 (com adaptações). 
  

A respeito do emprego da partícula “se” no texto, assinale a alternativa correta. 

 a) Em “Considerando-se” (linha 1), a partícula “se” classifica-se como índice de indeterminação do 

sujeito. 

 b) Em “personifica-se” (linha 1), a partícula “se” classifica-se como pronome apassivador. 

 c) Em “Buscava-se” (linha 7), a partícula “se” classifica-se como pronome apassivador. 

 d) Em “Estabeleceu-se” (linha 9), a partícula “se” classifica-se como pronome reflexivo. 

 e) Em “observa-se” (linha 11), a partícula “se” classifica-se como pronome reflexivo. 

 

Questão 10: CESPE  

O Decreto n.º 1 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, primeiro Código Eleitoral pátrio, instituiu a 

justiça eleitoral no Brasil, com funções contenciosas e administrativas. Eram seus órgãos: um 

Tribunal Superior (de justiça eleitoral — o decreto não menciona justiça eleitoral), na capital da 

República; um tribunal regional, na capital de cada estado, no DF e na sede do governo do território 

do Acre, além de juízes eleitorais nas comarcas e nos distritos. O Tribunal Superior — de justiça 

eleitoral — com jurisdição em todo o território nacional, compunha-se de oito membros efetivos e 

oito substitutos, e era presidido pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A ele se 

somavam dois membros efetivos e dois substitutos, sorteados dentre os ministros do STF, além de 

dois efetivos e dois substitutos, sorteados dentre os desembargadores da Corte de Apelação do DF. 

Por fim, integravam a Corte três membros efetivos e quatro substitutos, escolhidos pelo chefe do 



governo provisório dentre quinze cidadãos, indicados pelo STF, desde que atendessem aos 

requisitos de notável saber jurídico e idoneidade moral. Dentre seus membros, elegia o Tribunal 

Superior, em escrutínio secreto, por meio de cédulas com o nome do juiz e a designação do cargo, 

um vice-presidente e um procurador para exercer as funções do Ministério Público, tendo este 

último a denominação de procurador-geral da justiça eleitoral. Em relação a esse cargo, nota-se uma 

peculiaridade, à época da criação do Tribunal Superior: o procurador-geral da justiça eleitoral não 

era o procurador-geral da República, mas sim um membro do próprio tribunal. 

 
As formas de composição do TSE: de 1932 aos dias atuais. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 

2008, p. 11. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações). 
  

Com referência às estruturas linguísticas do texto, julgue o item a seguir. 

  

A correção gramatical do texto seria preservada caso se pospusesse, nas linhas 5 e 6, o pronome 

“se” à forma verbal “somavam”, da seguinte forma: somavam-se. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 11: CESPE 

 

A correspondência de Mário de Andrade é uma das fontes sobre os sentimentos que abateram a 

intelectualidade paulista, sobretudo no trauma de 1932, quando São Paulo foi invadido por tropas 

federais, que ocuparam a capital e se alastraram pelo interior (“Disputam esfomeadamente a presa 

sublime, e desgraçadamente está certo, essa é a lei dos homens. Dos homens selvagens.”, desabafa 

Mário em carta a Paulo Duarte). As consequências dos expedientes da ditadura abateram um estado 

cujos habitantes eram considerados por Mário como “diferentes mesmo”. O que se fizesse naquele 

estado, apostava, se irradiaria como política e como orientação pelo país, uma reedição, por via da 

cultura, do velho slogan: “São Paulo, a locomotiva puxando os vagões”. 

 

“Minha pátria é São Paulo. E isso não me desagrada.”, confessa o poeta paulista a Drummond no 

calor de um conflito que os encontrou em lados opostos. Drummond já estava na chefia de gabinete 

do secretário de Interior e Justiça de Minas Gerais, aliado ao poder central naquele momento, e 

Mário era partidário da causa da Revolução Constitucionalista de 1932. O paulista sabia que estava 

acometido de um estado extraordinário de mobilização, frustração e abatimento, como revela o 

seguinte trecho de carta a Drummond. 

 

“Você, Carlos, perdoe um ser descalibrado. Este é o castigo de viver sempre apaixonadamente a 

toda hora e em qualquer minuto, que é o sentido da minha vida. No momento, eu faria tudo, daria 

tudo pra São Paulo se separar do Brasil. Não meço consequências, não tenho doutrina, apenas 

continuo entregue à unanimidade, apaixonadamente entregue... 

 
Helena Bomeny. Um poeta na política – Mário de Andrade, paixão e compromisso. 1.ª ed., Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012, p. 71-2 (com 

adaptações). 
  

No que concerne a aspectos gramaticais do texto acima, julgue (C ou E) o próximo item. 

  

Com base na prescrição gramatical, pode-se classificar a partícula “se”, no trecho “se irradiaria 

como política e como orientação pelo país” , tanto como apassivadora quanto como reflexiva; no 

entanto, ao se considerar a relação entre esse segmento e a expressão metafórica ‘a locomotiva 

puxando os vagões’, a opção recai na classificação do verbo como pronominal. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 12: CESPE   



A autonomia da universidade, requisito para a realização da ideia de universalidade, não significa 

que a instituição se afasta do contexto social no qual está inserida. A independência, como 

distanciamento crítico, possibilita, ao contrário, que esse contexto possa ser pensado como um polo 

de relações que não se confunde com qualquer conjunto de interesses particulares, sejam eles 

mercadológicos, empresariais ou políticos. O afastamento ocorreria precisamente se a universidade 

servisse imediatamente a determinados interesses, com exclusão de todos os outros que integram 

uma sociedade complexa e contraditória. 

 
Idem, ibidem. 

 

Em relação ao fragmento de texto acima, julgue o item subsequente. 

  

Na linha 4, o termo “se” é de natureza condicional. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 13: FUNCAB 

 a) “Mas a verdade é que ela SE antecipara na manobra [...]” (§ 3) 

 b) “Como SE diz no Sul: ‘Não está morto quem peleia’, e ele ainda tinha muito a pelear.” (§ 4) 

 c) “SE levantasse, perderia o braço da poltrona e nunca mais o recuperaria.” (§ 6) 

 d) “Durante longos minutos debateu-SE em dúvida cruel.” (§ 6) 

 e) “Ela fechou o jornal, voltou-SE para ele [...]” (§ 7) 

  
Questão 14: CESPE 

Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos eram considerados expressões da vontade 

divina, revelada mediante a imposição de legisladores que dispunham de privilégios dinásticos e de 

uma legitimidade garantida pela casa sacerdotal. As leis eram objeto de respeito e veneração, e, por 

serem asseguradas por sanções sobrenaturais, dificilmente o homem primitivo questionava sua 

validez e sua aplicabilidade. Escreve H. Summer Maine que algumas experiências societárias, ao 

permitirem o declínio do poder real e o enfraquecimento de monarcas hereditários, acabaram por 

favorecer a emergência de aristocracias, depositárias da produção legislativa, com capacidade de 

julgar e de resolver conflitos. Aquele momento inicial de um direito sagrado e ritualizado, expressão 

das divindades, desenvolveu-se na direção de práticas normativas consuetudinárias. À época do 

direito consuetudinário, largo período em que não se conheceu a invenção da escrita, uma casta, ou 

aristocracia, investida do poder judicial, era o único meio que poderia conservar, com algum rigor, 

os costumes da raça ou da tribo. O costume aparece como expressão da legalidade, de forma lenta e 

espontânea, instrumentalizada pela repetição de atos, usos e práticas. 

 

A invenção e a difusão da técnica da escritura, somadas à compilação de costumes tradicionais, 

proporcionaram os primeiros códigos da Antiguidade, como o de Hamurábi, o de Manu, o de Sólon 

e a Lei das XII Tábuas. Constata-se, destarte, que os textos legislados e escritos eram melhores 

depositários do direito e meios mais eficazes para conservá-lo que a memória de certo número de 

pessoas, por mais força que tivessem em função de seu constante exercício. Esse direito antigo, 

tanto no Oriente quanto no Ocidente, não diferenciava, na essência, prescrições civis, religiosas e 

morais. Somente em tempos mais avançados da civilização é que se começou a distinguir o direito 

da moral e a religião do direito. Certamente, de todos os povos antigos, foi com os romanos que o 

direito avançou para uma autonomia diante da religião e da moral. 

 
Antônio C. Walker. O direito nas sociedades primitivas. In: Antônio C. Walker (Org.) Fundamentos de história do direito. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2006, p. 19-20 (com adaptações). 
  

  

Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o item. 



  

Tanto em “desenvolveu-se” quanto em “Constata-se”, a partícula “se” desempenha a mesma função 

sintática.

 Certo  

 Errado  

  
Questão 15: AOCP  

  

Em “ O envelhecimento populacional, portanto, transformou-se em uma questão social relevante, 

uma vez que impacta marcantemente nos destinos da própria sociedade” , o “ se” em destaque 

 a)  poderia ser substituído pelo pronome "lhe” . 

 b)  poderia ser retirado, sem que houvesse qualquer prejuízo sintático-semântico ao período. 

 c)  encontra-se em posição enclítica com relação à colocação pronominal. 

 d)  exerce função sintática de sujeito por ser pronome reflexivo. 

 e)  funciona como índice de indeterminação do sujeito. 

  

  

  
Questão 16: CESPE  

O termo justiça expressa o que se faz conforme o direito ou segundo as regras prescritas em lei. 

Desse modo, o termo justiça como conformidade da conduta a uma norma é empregado para julgar 

o comportamento da pessoa humana diante de uma norma, seja esta moral, seja de direito natural ou 

de direito positivo. Já o termo justiça como eficiência de uma norma (ou de um sistema de normas), 

no sentido de se possibilitar as relações entre os homens, é empregado para julgar a própria norma 

que regula o comportamento humano. 

 
Carlos Henrique Bezerra Leite et al. A validade e a eficácia das  

normas jurídicas. (Coord. Renan Lotufo). Barueri/SP: Manole, 2005, p. 7 (com adaptações). 
 

Considerando as ideias e as estruturas linguísticas do texto A validade e a eficácia das normas 

jurídicas, julgue o item a seguir. 

  

No primeiro período do texto, a partícula “se” é empregada para realçar o que está sendo afirmado 

nesse período. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 17: FGV  

  

Nas frases “Descortina-se uma nova paisagem” e “desenvolveu-se a tese de que os Brics 

constituiriam um polo econômico”, ocorre a presença do vocábulo SE. Sobre esse vocábulo nas 

duas frases, é correto afirmar que as duas frases mostram: 

 a)  casos de sujeito indeterminado; 

 b)  casos de pronomes reflexivos; 

 c)  casos de pronomes recíprocos; 

 d)  funções diferentes; 

 e)  casos de voz passiva. 

  
Questão 18: IBFC  

No trecho “fala-se do seu poder de causar dependência.”, a construção em destaque cria o seguinte 

efeito sintático: 

 a) a indeterminação do sujeito 

 b) a voz passiva sintética 



 c) a noção de reflexividade 

 d) o sentido de reciprocidade 

  
Questão 19: IBFC  

Considere os períodos abaixo. 

 

I. Contrata-se faxineiros. 

  

II. Precisa-se de faxineiros. 

  

III. Devem-se analisar todos os argumentos. 

 

A concordância está correta somente em: 

 a) Apenas I 

 b) Apenas II 

 c) Apenas III 

 d) Apenas I e III 

 e) Apenas II e III 

  
Questão 20: CESPE  

Texto para o item. 
  

Os juízes que se deparam com o tema dos conflitos familiares e da violência doméstica assistem a 

situações de violência extrema, marcadas pelo abuso das relações de afeto e parentesco, pela 

deslealdade nas relações íntimas de afeto e confiança. A violência doméstica exclui e segrega os 

integrantes da família, pois as vítimas são muitas vezes consideradas responsáveis pelas agressões 

que sofrem. É a mulher agredida quem “gosta de apanhar”, é a criança espancada quem “provoca” 

os pais. Obviamente os membros da família ficam apavorados diante da possibilidade da agressão e 

da exclusão e temem pela própria vida quando dependem da família para sobreviver emocional ou 

materialmente. Assim, todos são atingidos pela agressão a um deles dirigida. 

 

Importa destacar que a violência intrafamiliar pode se dar tanto de forma omissiva, pela ausência de 

cuidados necessários ao desenvolvimento do indivíduo, de alimentação regular e abrigo, quanto 

comissiva, pela prática de atos que violam a liberdade e a integridade física e psíquica da vítima, 

agressões físicas ou verbais. Esses atos são capazes de gerar sentimento de insegurança nos 

membros da família. No âmbito doméstico, as agressões decorrem da vontade de dominar e 

subjugar o mais fraco, da luta por poder dentro de casa. A 

maior parte dos ataques tem motivos banais, como o espancamento de mulheres que se recusam a 

preparar o almoço ou a esquentar a comida dos companheiros, ou, como no caso das crianças, o 

choro excessivo. 

 

O processo judicial restaura a verdade dos fatos. O agressor é sentado no banco dos réus e é tratado 

como tal. A vítima tem o direito de expor a dor, o sofrimento e exigir a reparação devida. Muitas 

vezes não se persegue o encarceramento do agressor, mas apenas a responsabilização pelos atos, de 

natureza cível ou criminal. O juiz observa as partes com os olhos da lei, da equidade, da justiça. A 

justiça analisa tais casos dia após dia, noite após noite, e os diversos agentes envolvidos no amparo 

e proteção às vítimas desenvolvem sensibilidade especial para o tema. E, movidos pela empatia com 

os mais fracos nas relações sociais e familiares, buscam ajudar a restabelecer a linguagem de 

respeito entre os membros da comunidade familiar, propiciando o resgate dos sentimentos que a 

mantêm coesa e saudável. 

 
Theresa Karina de Figueiredo Gaudêncio Barbosa. Paz em casa. In: Correio Braziliense, 26/2/2015 (com adaptações). 

  



Acerca dos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item seguinte. 

  

Em “não se persegue”, a partícula “se” está empregada como um recurso para indeterminar o 

sujeito. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 21: CESPE   

Texto para o item. 

 

No Brasil, pode-se considerar marco da história da assistência jurídica, ou justiça gratuita, a própria 

colonização do país, ainda no século XVI. O surgimento de lides provenientes das inúmeras formas 

de relação jurídica então existentes — e o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas 

— já dava início a situações em que constantemente as partes se viam impossibilitadas de arcar com 

os possíveis custos judiciais das demandas. A partir de então, a chamada assistência judiciária 

praticamente evoluiu junto com o direito pátrio. Sua importância atravessou os séculos, e ela passou 

a ser garantida nas cartas constitucionais. 

 

No século XX, o texto constitucional de 1934, no capítulo II, “Dos direitos e das garantias 

individuais”, em seu art. 113, fez menção a essa proteção, ao prever que “A União e os estados 

concederão aos necessitados assistência judiciária, criando para esse efeito órgãos especiais e 

assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos”. Por sua vez, a Constituição de 1946 

previu, no mesmo capítulo que a de 1934, em seu art. 141, § 35, que “O poder público, na forma 

que a lei estabelecer, concederá assistência judiciária aos necessitados”. A lei extravagante veio em 

1950, materializada na Lei n.º 1.060, que especifica normas para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados. No art. 4.º dessa lei, havia menção ao “rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos próprios e os da família” e constava a exigência de atestado de pobreza, 

expedido pela autoridade policial ou pelo prefeito municipal. Foi o art. 1.º, § 2.º, da Lei n.º 

5.478/1968 que criou a simples afirmação (da pobreza), ratificado pela Lei n.º 7.510/1986, que deu 

nova redação a dispositivos da Lei n.º 1.060/1950. 

 

Em 1988, a Carta Cidadã ampliou o escopo da assistência judiciária ao empregar o termo 

assistência jurídica integral e gratuita, que é mais abrangente e que abarca o termo usado 

anteriormente, restrito apenas à assistência de demanda judicial já proposta ou a ser interposta. O 

termo atual também engloba atos jurídicos extrajudiciais, aconselhamento jurídico, patrocínio da 

causa, além de ações coletivas e mediação. 

 

Hoje, portanto, alguém que se vê incapaz de arcar com os custos que uma lide judicial impõe, mas 

necessita da imediata prestação jurisdicional, pode, mediante simples afirmativa, postular as 

benesses dessa prerrogativa, garantida pela Constituição Federal vigente. 

 
Uma história para a gratuidade jurídica no  

Brasil. Internet: <http://jus.com.br> (com adaptações) 
  

Ainda a respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto, julgue o item subsecutivo. 

  

Em “as partes se viam impossibilitadas de arcar com os possíveis custos judiciais das demandas”, a 

partícula “se” foi empregada no sentido de umas às outras. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 22: FUNDEP  

 



 

“Se esse bilionário de 83 anos estiver certo, uma das principais lições ensinadas nas faculdades de 

Administração está errada.” 

 

Assinale a alternativa em que a partícula “se” desempenha a mesma função da do trecho anterior. 

 a)  “Sabe toda aquela insistência em se concentrar nos acionistas?” 

 b)  “[...] a empresa se dedicava ao crescimento deles.” 

 c)  “As empresas não deveriam sentir vergonha de obter benefícios se ao mesmo tempo elas 

beneficiam a sociedade [...]” 

 d)  “[...] e estivessem prontos para se empenhar mais para que ela tivesse sucesso.” 

  
Questão 23: IBFC 

Considere as orações abaixo. 

 

I. Devem-se impor limites ao sensacionalismo. 

II. Tratam-se de questões polêmicas. 

III. Considerou-se, no julgamento, todas as provas apresentadas pela promotoria. 

 

A concordância está correta somente em: 

 a) Apenas I 

 b) Apenas II 

 c)  Apenas III 

 d) Apenas I e II 

 e) Apenas II e III 

  
Questão 24: FUNCAB  

  

Sobre a palavra destacada nos segmentos (1) “veio então erguer- SE outra vez como um fantasma 

ao pé do cadáver de Faria." e (2) “Edmundo entesou-SE para melhor figurar de defunto", quanto à 

classe gramatical, são, respectivamente: 

 a)  partícula expletiva, pronome relativo. 

 b)  partícula apassivadora, pronome reflexivo. 

 c)  conjunção condicional, conjunção integrante. 

 d)  índice de indeterminação do sujeito, partícula apassivadora. 

 e)  pronome reflexivo, pronome reflexivo. 

  
Questão 25: FGV  

“As vítimas se contam às dezenas e incluem músicos, jornalistas, carteiros etc”. 

  

Nesse segmento do texto, o vocábulo SE apresenta a função de partícula apassivadora; a frase 

abaixo em que as duas ocorrências desse vocábulo exercem essa mesma função é: 

 a)  “Para o homem só há três acontecimentos: nascer, viver e morrer. Ele não se sente nascer, sofre 

morrendo e se esquece de viver” (La Bruyère); 

 b)  “O açúcar seria caro demais se não se fizesse cultivar a planta que o produz por escravos” 

(Montesquieu); 

 c)  “E se Adão não tivesse resistido àquela operação nas costelas a que tão prematuramente se 

submeteu?” (Eno T. Wanke); 

 d)  “O amor é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe” (Galdós); 

 e)  “Não ensines a teu aluno toda a tua ciência. Quem sabe se ele amanhã não se tornará o teu 

inimigo”? (Saadi). 

  
Questão 26: FGV  



“No outro polo, verifica-se um crescimento da autossegregação...”; a função do pronome SE, nesse 

segmento do texto , se repete na seguinte frase: 

 a)  “Os abusos, como os dentes, nunca se arrancam sem dores” (Marquês de Maricá); 

 b)  “O aborto é perigoso, porque, se fracassa, pode produzir uma criança” (Sofocleto); 

 c)  “Meu desejo sincero seria que nossa Academia Brasileira não se esquecesse tanto de que é 

também de... letras” (Afonso Arinos); 

 d)  “Envergonhar-nos-íamos frequentemente de nossas ações mais belas se o mundo visse os 

motivos que as produzem” (La Rochefoucauld); 

 e)  “Ao lermos os grandes autores, temos a impressão de que todos se conheceram uns aos outros” 

(Elias Canetti). 

  
Questão 27: CESPE  

Texto CG1A01BBB 
  

Não são muitas as experiências exitosas de políticas públicas de redução de homicídios no Brasil 

nos últimos vinte anos, e poucas são aquelas que tiveram continuidade. O Pacto pela Vida, política 

de segurança pública implantada no estado de Pernambuco em 2007, é identificado como uma 

política pública exitosa. 

  

O Pacto Pela Vida é um programa do governo do estado de Pernambuco que visa à redução da 

criminalidade e ao controle da violência. A decisão ou vontade política de eleger a segurança 

pública como prioridade é o primeiro marco que se deve destacar(e) quando se pensa(a) em 

recuperar a memória dessa política, sobretudo quando se considera(b) o fato de que o tema da 

segurança pública, no Brasil, tem sido historicamente negligenciado. Muitas autoridades públicas 

não só evitam associar-se(c) ao assunto como também o tratam de modo simplista, como uma 

questão que diz respeito apenas à polícia. 

  

O Pacto pela Vida, entendido como um grande concerto de ações com o objetivo de reduzir a 

violência e, em especial, os crimes contra a vida, foi apresentado à sociedade no início do mês de 

maio de 2007. Em seu bojo, foram estabelecidos os principais valores que orientaram a construção 

da política de segurança, a prioridade do combate aos crimes violentos letais intencionais e a meta 

de reduzir em 12% ao ano, em Pernambuco, a taxa desses crimes. 

  

Desse modo, definiu-se(d), no estado, um novo paradigma de segurança pública, que se baseou na 

consolidação dos valores descritos acima (que estavam em disputa tanto do ponto de vista 

institucional quanto da sociedade), no estabelecimento de prioridades básicas (como o foco na 

redução dos crimes contra a vida) e no intenso debate com a sociedade civil. A implementação do 

Pacto Pela Vida foi responsável pela diminuição de quase 40% dos homicídios no estado entre 

janeiro de 2007 e junho de 2013. 

  
José Luiz Ratton et al. O Pacto Pela Vida e a redução de homicídios em Pernambuco. Rio de Janeiro: Instituto Igarapé, 2014. Internet: 

<https://igarape.org.br> (com adaptações). 
  

 

No texto CG1A01BBB, a partícula “se” foi empregada para indeterminar o sujeito em 

 a) “se pensa”. 

 b) “se considera”. 

 c) “associar-se”. 

 d) “definiu-se”. 

 e) “se deve destacar”. 

  
Questão 28: CESPE 



Texto CG1A01AAA 
  

As perícias médico-legais relacionadas ao fato tanatológico comportam sempre forte impregnação 

cronológica. 

  

A definição cronológica da morte, isto é, a determinação do momento em que ela ocorreu, é de 

extrema importância. Em termos jurídicos, é bastante relevante a determinação do momento de 

ocorrência do êxito letal ou de seu relacionamento com eventos não ligados diretamente a ele — 

como no caso, por exemplo, dos problemas sucessórios surgidos na comoriência. Também na área 

do direito penal, sobretudo quando se lida com mortes presumivelmente criminosas, a fixação do 

momento da morte tem especial importância, pois pode ajudar a esclarecer os fatos e a apontar 

autorias. 

  

Por outro lado, os progressos da ciência médica têm tornado imperioso que o momento do óbito 

seja estabelecido com o máximo rigor. De fato, a problemática ligada à separação de partes 

cadavéricas destinadas a transplantes em vivos exige que sua retirada seja feita em condições de 

aproveitamento útil, o que impõe, em muitos casos, que esse procedimento seja feito em prazos 

curtos, iniciados com o momento da morte. É importante, pois, que o médico estabeleça o momento 

de ocorrência do êxito letal com a maior precisão possível. 

  

Estabelecer o momento da morte é situá-la no tempo e, para situar um acontecimento no tempo, é 

preciso que se tenha um conceito claro do que seja tempo. Fugindo das conceituações matemáticas 

ou filosóficas de tempo, pragmaticamente aceitamos a conceituação popular de tempo, isto é, a 

grandeza que se mede em minutos, horas, dias, meses ou anos. Essa tomada de posição, embora 

simplista e empírica, é a única que se nos afigura capaz de contribuir para a solução do problema 

tanatognóstico e, consequentemente, do da conceituação do momento da morte. 

  

Estando a medicina legal a serviço do direito e as conceituações jurídicas estando frequentemente 

ligadas às noções temporais, compreende-se que se deva esperar da medicina legal uma função 

cronodiagnóstica. Os critérios cronológicos não se limitam a classificar os fatos em anteriores ou 

posteriores; vão mais longe. É preciso medir o tempo que separa dois eventos, pois, como afirma 

Bertrand Russel, só podemos afirmar que conhecemos um fenômeno quando somos capazes de 

medi-lo, e o conceito de morte está intimamente ligado ao conceito de tempo. 

  
José Maria Marlet. Conceitos médico-legal e jurista de morte. Internet: <www.revistajustitia.com.br> (com adaptações). 

  

No texto CG1A01AAA, a partícula “se”, em “a grandeza que se mede em minutos, horas, dias, 

meses ou anos”, classifica-se como 

 a)  parte integrante de verbo. 

 b)  pronome reflexivo recíproco. 

 c)  pronome apassivador. 

 d)  palavra expletiva. 

 e)  índice de indeterminação do sujeito. 

  

 

Gabarito 

1) C 2) E 3) Errado 4) Errado 5) D 6) E 7) Errado 8) B 9) C 10) Certo 11) Certo 12) Certo 13) C 14) 

Errado 15) C 16) Errado 17) E 18) A 19) E 20) Errado 21) Errado 22) C 23) A 24) E 25) D 26) A 

27) A 28) C 


