
Questão 1: CESPE  

A exaltação do indivíduo, como representante dos mais elevados valores humanos que esta 

sociedade produziu, combinada ao achatamento subjetivo sofrido pelos sujeitos sob os apelos 

monolíticos da sociedade de consumo, produz este estranho fenômeno em que as pessoas, 

despojadas ou empobrecidas em sua subjetividade, dedicam-se a cultuar a imagem de outras, 

destacadas pelos meios de comunicação como representantes de dimensões de humanidade que o 

homem comum não reconhece em si mesmo. Consome-se a imagem espetacularizada de atores, 

cantores, esportistas e alguns (raros) políticos, em busca do que se perdeu exatamente como efeito 

da espetacularização da imagem: a dimensão, humana e singular, do que pode vir a ser uma pessoa, 

a partir do singelo ponto de vista de sua história de vida. 
Maria Rita Kehl. O fetichismo. In: Emir Sader (Org.). Sete pecados do capital. Rio de Janeiro/ São Paulo: Record, 1999. 

 

Com base nas ideias e nos aspectos morfossintáticos do texto, julgue o seguinte item. 

 

O emprego do pronome "esta" tem o efeito de marcar a atualidade do texto. 

  

 Certo  

 Errado  

  
Questão 2: CESPE  

Quem são esses senhores 
  

Para entender os senhores de Davos, temos de recorrer à história da filosofia e ao filósofo Pitágoras, 

o homem que, primeiro, conseguiu esta proeza extraordinária do pensamento humano: dissociou o 

número da coisa numerada. 

 

Antes de Pitágoras, era necessário que duas vacas e dois bois se apresentassem diante do 

comerciante para que ele pudesse concluir que duas vacas mais dois bois perfaziam um total de 

quatro animais. Se vacas e bois, cansados de ser contados, resolvessem pastar no campo, as 

aritméticas dos comerciantes desmaiariam. 

 

Pitágoras veio e disse: "Façamos abstração dos números, pensemos números abstratamente." O 

filósofo separou os números das vacas numeradas e deu certo: as contas podiam ser feitas, mesmo 

na ausência dos animais, pouco dispostos. Foi um extraordinário avanço para o ser humano...e para 

as vacas, que puderam pastar em paz. 

 

Hoje, neste mesmo instante em que estamos aqui reunidos discutindo os malefícios da globalização, 

o que estarão fazendo os Senhores de Davos? Estão fazendo exatamente o contrário de Pitágoras - 

estão reificando, coisificando os números... e fazendo abstração dos seres humanos. 

 

Os Senhores de Davos pensam no lucro abstrato e esquecem a fome concreta. Os números passam a 

ser o sujeito da História: alíquotas, juros, índices Dow Jones e Nasdaq, dividendos... Não a saúde, a 

educação, o trabalho, a habitação e o lazer, porque estas são preocupações humanitárias e não 

econômicas. 

 

Essa visão de Economia Abstrata opera tremenda divisão da Humanidade, que se torna tríade: a 

Primeira Humanidade, que controla o Deus-Mercado, verdadeira senhora do mundo; a Segunda 

Humanidade, que, a qualquer título, está dentro do Mercado; e a Terceira Humanidade, descartável, 

inútil, encontrese ela nos extremos da África ou no ventre dos Estados Unidos. 

 

Não quero parodiar filósofos, não quero imitar Descartes, mas creio que hoje devemos dizer: "Eu 

estou no mercado, logo existo". Ai de quem não puder pronunciar essa frase terrível: será 



condenado à Terceira Humanidade e será, com ela, descartado! 

 

Nós queremos a Paz, não a Guerra! Queremos Paz, sim, mas nunca a Passividade! Queremos conter 

a metástase da globalização. 

 
Augusto Boal. Revista Caros Amigos, n.o 47, fev./2001, p.10 (com adaptacões). 

 
Acerca das ideias desenvolvidas no texto e de aspectos gramaticais, julgue o item subsequente. 
 

Na expressão interrogativa "o que", pode-se suprimir "o", sem prejuízo para a correção gramatical. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 3: FCC  

 
 

Está correto o emprego de ambos os elementos destacados na frase: 

 a) Os sonhos de cujos nos queremos alimentar não satisfazem os desejos com que a eles nos moveram. 

 b) A expressão de Elio Gaspari, a qual se refere o autor do texto, é "cidadãos descartáveis", e alude às criaturas desesperadas cujo o 

rumo é inteiramente incerto. 
 c) Os objetivos de que se propõem os neoliberais não coincidem com as necessidades por cujas se movem os "cidadãos 

descartáveis". 
 d) As miragens a que nos prendemos, ao longo da vida, são projeções de anseios cujo destino não é a satisfação conclusiva. 

 e) A força do nosso trabalho, de que não relutamos em vender, dificilmente será paga pelo valor em que nos satisfaremos.  

  
Questão 4: CESPE  

 

Nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país no qual vivemos. E o futuro de um país 

não é obra do acaso ou da fatalidade. Uma nação se constrói. E constrói-se no meio de embates 

muito intensos - e, às vezes, até violentos - entre grupos com visões de futuro, concepções de 

desenvolvimento e interesses distintos e conflitantes. 

 

Para muitos, os carros de luxo que trafegam pelos bairros elegantes das capitais ou os telefones 

celulares não constituem indicadores de modernidade. 

 

Modernidade seria assegurar a todos os habitantes do país um padrão de vida compatível com o 

pleno exercício dos direitos democráticos. Por isso, dão mais valor a um modelo de 

desenvolvimento que assegure a toda a população alimentação, moradia, escola, hospital, transporte 

coletivo, bibliotecas, parques públicos. Modernidade, para os que pensam assim, é sistema 

judiciário eficiente, com aplicação rápida e democrática da justiça; são instituições públicas sólidas 

e eficazes; é o controle nacional das decisões econômicas. 

 
Plínio Arruda Sampaio. O Brasil em construção. In: Márcia Kupstas (Org.). Identidade nacional em debate. São Paulo: Moderna, 1997, 

p. 27-9 (com adaptações). 
 

Considerando a argumentação do texto acima bem como as estruturas linguísticas nele utilizadas, 

julgue o item a seguir. 

Na linha 1, mantendo-se a correção gramatical do texto, pode-se empregar em que ou onde em 

lugar de "no qual". 

 Certo  

 Errado  

  



Questão 5: FUNDATEC  

A única alternativa em que se usa o pronome de acordo com as exigências da norma culta da língua 

é 

 a) "Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Estado, permita Vossa Excelência que eu chame 

sua atenção para um fato interessante."  

 b) Era para mim entregar o documento na reunião?  

 c) Conforme observamos, há pessoas que manifestam-se contrárias à linguagem usada pelos 

internautas.  

 d) Um ônibus repleto de estudantes parou na frente do hotel, mas, antes de desembarcassem, o 

porteiro informou-lhes de que não havia mais vagas.  

 e) Tendo o diretor pronunciado-se favoravelmente à questão, todos saíram satisfeitos.  

  
Questão 6: ESAF  

 

Assinale o fragmento em que há uso incorreto do pronome. 

 a) O que está em questão não é a indiscutível competência e qualidade da televisão brasileira, mas 

a forma sobre a qual ela se consolidou institucionalmente, enquanto dava seu grande salto 

tecnológico. 

 b) É preciso inventar um novo país e sua cultura, tendo como uma das fontes o audiovisual, essa 

maravilha do século XX, da qual o cinema, a dois anos do seu centenário, é o avô fundador. 

 c) Esquecemos a regra fundamental vigente em vários países civilizados, segundo a qual, pelo 

menos parcialmente, quem exibe não produz. 

 d) Nessas circunstâncias, nossa televisão dificilmente dará voz e acesso às representações dos mais 

variados segmentos da sociedade brasileira, dos regionais aos ideológicos, passando por toda sorte 

de diferenças que temos a obrigação de garantir e até de estimular. 

 e) No Brasil, não tomamos nenhuma providência para se proteger dessa espécie de Estado 

clandestino, como fez o resto do mundo, através de leis antitruste, compromissos de programação e 

reserva de produção. 

(Carlos Diegues, com adaptações) 
  
Questão 7: ESAF  

Indique o parágrafo gramaticalmente correto, a constar de um ofício da Secretaria do Tesouro 

Nacional a um deputado federal. 

 a) Em complemento às observações transmitidas pelo Telegrama nº 00, de 3 de março p.p., informo 

Sua Excelência que as medidas mencionadas em sua Carta nº 000, dirigida ao Senhor Presidente da 

República, foram objeto de estudo desta Secretaria, antes de incorporadas à Medida Provisória nº 

0000/2005. 

 b) Complementando as observações transmitidas pelo telegrama nº 00, de 3 de março do corrente, 

informo a Vossa Excelência de que as medidas mencionadas em sua carta nº 000, dirigida ao Senhor 

Presidente da República, foram objeto de estudo desta Secretaria, antes de incorporadas à Medida 

Provisória nº 0000/2005. 

 c) Complementando as observações transmitidas pelo Telegrama nº 00, de 3 de março último, 

informo Vossa Excelência de que as medidas mencionadas em sua Carta nº 000, dirigida ao Senhor 

Presidente da República, foram objeto de estudo dessa Secretaria, antes de incorporadas a medida 

provisória nº 0000/2005. 

 d) Dando complemento às observações transmitidas pelo telegrama nº 00, de 3 de março do ano em 

curso, informo a vossa Excelência que as medidas mencionadas em sua carta nº 000, dirigidas ao 

senhor Presidente da República, foram objeto de estudo dessa secretaria, antes de incorporadas a 



Medida Provisória nº 0000/2005. 

 e) Em complemento às observações transmitidas pelo Telegrama nº 00, de 3 de março último, 

informo Vossa Excelência de que as medidas mencionadas em sua Carta nº 000, dirigida ao Senhor 

Presidente da República, foram objeto de estudo desta Secretaria, antes de incorporadas à Medida 

Provisória nº 0000/2005. 

  
Questão 8: CESPE  

O administrador interino 
 

Pádua era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a 

mulher gastava pouco, e a vida era barata. Demais, a casa em que morava, assobradada como a 

nossa, posto que menor, era propriedade dele. Comprou-a com a sorte grande que lhe saiu num 

meio bilhete de loteria, dez contos de réis. A primeira ideia do Pádua, quando lhe saiu o prêmio, foi 

comprar um cavalo do Cabo, um adereço de brilhantes para a mulher, uma sepultura perpétua de 

família, mandar vir da Europa alguns pássaros etc.; mas a mulher, esta D. Fortunata que ali está à 

porta dos fundos da casa, em pé, falando à filha, alta, forte, cheia, como a filha, a mesma cabeça, os 

mesmos olhos claros, a mulher é que lhe disse que o melhor era comprar a casa, e guardar o que 

sobrasse para acudir às moléstias grandes. Pádua hesitou muito; afinal, teve de ceder aos conselhos 

de minha mãe, a quem D. Fortunata pediu auxílio. Nem foi só nessa ocasião que minha mãe lhes 

valeu; um dia chegou a salvar a vida ao Pádua. Escutai; a anedota é curta. 

 

O administrador da repartição em que Pádua trabalhava teve de ir ao Norte, em comissão. Pádua, ou 

por ordem regulamentar, ou por especial designação, ficou substituindo o administrador com os 

respectivos honorários. Esta mudança de fortuna trouxe-lhe certa vertigem; era antes dos dez 

contos. Não se contentou de reformar a roupa e a copa, atirou-se às despesas supérfluas, deu joias à 

mulher, nos dias de festa matava um leitão, era visto em teatros, chegou aos sapatos de verniz. 

Viveu assim vinte e dois meses na suposição de uma eterna interinidade. Uma tarde entrou em 

nossa casa, aflito e desvairado, ia perder o lugar, porque chegara o efetivo naquela manhã. Pediu a 

minha mãe que velasse pelas infelizes que deixava; não podia sofrer desgraça, matava-se. Minha 

mãe falou-lhe com bondade, mas ele não atendia a coisa nenhuma. 

 

Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias, mudo, fechado na alcova, 

− ou então no quintal, ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse nele. D. Fortunata ralhava: 

 

− Joãozinho, você é criança? 

 

Mas, tanto lhe ouviu falar em morte que teve medo, e um dia correu a pedir a minha mãe que lhe 

fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido que se queria matar. Minha mãe foi achá-lo à beira do 

poço, e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado, por 

causa de uma gratificação a menos, e perder um emprego interino? 

 
Machado de Assis. Dom Casmurro, cap. XVI (com adaptações). 

 

Julgue o item com relação a aspectos gramaticais e ortográficos do texto. 

Os pronomes empregados em "quando lhe saiu o prêmio" e "atirou-se às despesas supérfluas" 

devem ser interpretados como reflexivos. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 9: FGV  

 

  



A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir: 

I. O adjetivo eleitorais refere-se sintaticamente tanto a promessas quanto a programas, 

mas semanticamente diz respeito somente a programas. 

 

II. Há somente uma conjunção integrante. 

 

III. Há dois pronomes substantivos e dois pronomes adjetivos. 

Assinale 

 

 a) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 

 b) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

 c) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 d) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 

 e) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

  
Questão 10: VUNESP  

  

Una as frases por meio de um pronome relativo e assinale a alternativa com formas gramaticais 

corretas, de acordo com a norma culta: Pelé fazia muito em campo./ As brincadeiras de infância de 

Pelé ficaram guardadas na memória corporal. 

 a) Pelé, cujas brincadeiras de infância provinham da memória corporal, fazia muito em campo. 

 b) Pelé, quem as brincadeiras de infância procedia da memória corporal, fazia muito em campo. 

 c) Pelé, que as brincadeiras de infância proviam da memória corporal, fazia muito em campo. 

 d) Pelé, cujas as brincadeiras de infância se extraia da memória corporal, fazia muito em campo. 

 e) Pelé, cujas brincadeiras de infância se fabricava da memória corporal, fazia muito em campo. 

  
Questão 11: VUNESP  

Se Sócrates se encontrasse com o Juiz da Suprema Corte de Atenas, deveria dirigir a ele o seguinte 

tratamento: 

 a) Vossa Senhoria encontrou a verdadeira felicidade? 

 b) Vossa Alteza encontrou a verdadeira felicidade? 

 c) Meritíssimo, Vossa Excelência encontrou a verdadeira felicidade? 

 d) Vossa Majestade encontrou a verdadeira felicidade? 

 e) Vossa Magnificência encontrou a verdadeira felicidade?  

  
Questão 12: VUNESP  

 

 

A substituição das expressões em destaque por um pronome pessoal está correta, nas duas frases, de 

acordo com a norma culta, em: 

 a) I. A concorrência promove o interesse da sociedade. / A concorrência promove-o. II. Aqueles 

que defenderão clientes. / Aqueles que lhes defenderão. 

 b) I. O governo fundou escolas de direito e de medicina. / O governo fundou elas. II. Os graduados 

apenas ocasionalmente exercem a profissão. / Os graduados apenas ocasionalmente exercem-la. 

 c) I. Torna os graduados mais cultos. / Torna-os mais cultos. II. É preciso mencionar os cursos de 

administração. / É preciso mencionar-lhes. 

 d) I. Os advogados devem demonstrar muitos conhecimentos. Os advogados devem demonstrá-los. 

II. As associações mostram à sociedade o seu papel. / As associações mostram-lhe o seu papel. 

 e) I. As leis protegem os monopólios espúrios. / As leis protegem-os. II. As corporações deviam 

fiscalizar a prática profissional. / As corporações deviam fiscalizá-la. 

  



Questão 13: VUNESP  

 

 

Assinale a alternativa em que está correto, de acordo com a norma culta, o uso do pronome, em 

destaque. 

 a) Os conflitos pelo uso da água tendem a se multiplicar. Aquilo trará mais problemas às pessoas. 

 b) O setor doméstico é responsável por 30% do consumo da água, onde à indústria cabem 18%. 

 c) Este ano de 2007 será decisivo para aumentar a conscientização quanto ao meio ambiente. 

 d) O Brasil, que os recursos hídricos são imensos, terá de economizar água. 

 e) O país dispõe de 48,3 mil metros cúbicos anuais de água por habitante, segundo as estatísticas, e 

aquelas são confiáveis.  

  
Questão 14: VUNESP  

 

Exige grande coragem dizer não quando a tentação (de roubar, de enganar, ou de compactuar com 

tudo isso) nos assedia de todos os lados... 

 

Na frase, a referência do discurso é a 1.ª pessoa do plural, o que se confirma pelo emprego do 

pronome nos. Alterando-se essa referência para a 3.ª pessoa do plural, em norma culta, obtém-se: 

Exige grande coragem dizer não quando a tentação 

 a) assedia eles de todos os lados. 

 b) lhes assedia de todos os lados. 

 c) vos assedia de todos os lados. 

 d) assedia você de todos os lados. 

 e) os assedia de todos os lados. 

  
Questão 15: VUNESP  

 

Para responder à questão, leia o texto. 

 

Prezado Senhor, 

 

Confirmamos o cadastro do seu currículo. 

 

O seu currículo já está disponível para ser analisado por nosso departamento de Recursos Humanos. 

 

É importante que você mantenha todos os seus dados sempre atualizados. Este é um dos critérios 

mais importantes para nossa avaliação. Para tanto, tenha sempre consigo os dados abaixo, para que 

sempre que necessário você possa atualizar seu currículo. 

 

Considerando o tratamento expresso em Prezado Senhor, se o remetente optasse por um pronome de 

tratamento mais formal, concordando com essa expressão, o início do 3.o parágrafo deveria assumir 

a seguinte redação: 

 a) É importante que Vossa Excelência mantenha todos os seus dados... 

 b) É importante que Sua Excelência mantenha todos os vossos dados... 

 c) É importante que Vossa Senhoria mantenha todos os seus dados... 

 d) É importante que Sua Senhoria mantenha todos os vossos dados... 

 e) É importante que Vossa Eminência mantenha todos os seus dados... 

  
Questão 16: VUNESP  

  

Quanto ao emprego de pronome, segundo a norma culta, a frase – ... encontrei-me com ele em um 



evento literário. – pode ser reescrita da seguinte forma: 

 a) ...encontrei-no em um evento literário. 

 b) ...encontrei ele em um evento literário. 

 c) ...encontrei-o em um evento literário. 

 d) ...encontrei-lhe em um evento literário. 

 e) ...encontrei-lo em um evento literário. 

  
Questão 17: VUNESP  

Para responder à questão, leia a frase de Luciano Pavarotti, publicada na revista Veja, de 

20.09.2006: 

 

Não quero mais me ouvir. Se você me convidar para jantar e tocar uma de minhas gravações para 

me agradar, juro que vou embora. Se        que eu           , coloque um disco de Placido Domingo. 

 

Analise as frases. 

  

I. Se tu me convidares para jantar e tocares uma de minhas canções para me agradar, juro que 

vou embora. 

 

II. Se Vossa Excelência me convidais para jantar e tocais uma de minhas canções para me 

agradares, juro que vou embora. 

 

III. Se Sua Senhoria me convidardes para jantar e tocardes uma de minhas canções para me 

agradardes, juro que vou embora. 

 

Quanto à forma de tratamento e a flexão verbal, está(ão) correta(s) apenas 

 a) I. 

 b) II. 

 c) III. 

 d) I e II. 

 e) I e III. 

  
Questão 18: VUNESP  

Considere as frases: 

I. Eu fiquei fora de si, quando vi os ataques do PCC em São Paulo. 

 

II. Ele ficou fora de si, quando viu os ataques do PCC em São Paulo. 

 

III. Nós ficamos fora de si, quando vimos os ataques do PCC em São Paulo. 

 

O emprego de pronome está correto apenas em 

 a) I. 

 b) II. 

 c) III. 

 d) I e II. 

 e) I e III.  

  
Questão 19: VUNESP  

 

O texto a seguir é uma das muitas piadas que circulam pela Internet. Leia-o para responder à 

questão. 

 



A filha entra no escritório do pai, com o marido a tiracolo, e indaga sem rodeios: 

 

— Papai, por que você não coloca meu marido no lugar do seu sócio que acaba de falecer? 

 

E o pai responde de pronto: 

 

— Olhe, filha, converse com o pessoal da funerária! Por mim, tudo bem... 

 

Supondo que a filha, em vez de dirigir-se ao pai, estivesse dirigindo-se a uma alta autoridade, sua 

frase deveria assumir a seguinte forma: 

 a) Vossa Excelência colocarás meu marido no lugar de teu sócio que acaba de falecer? 

 b) Sua Excelência colocareis meu marido no lugar de vosso sócio que acaba de falecer? 

 c) Vossa Excelência colocará meu marido no lugar de seu sócio que acaba de falecer? 

 d) Sua Excelência colocará meu marido no lugar de seu sócio que acaba de falecer? 

 e) Vossa Excelência colocarás meu marido no lugar de vosso sócio que acaba de falecer?  

  
Questão 20: VUNESP  

Considere o texto para responder à questão. 

O antibafômetro 

 

O Conselho Regional de Farmácia autuou uma drogaria da capital gaúcha que anunciava a venda de 

um remédio aparentemente capaz de mascarar os efeitos do álcool e enganar o bafômetro. Cartazes 

no interior da farmácia faziam a propaganda do medicamento. Originalmente destinado a pacientes 

de alcoolismo crônico, ele não produz os efeitos anunciados. O dono da farmácia deverá responder 

ainda a um processo por incitar os consumidores a beber e dirigir, crime previsto no Código Penal. 

 
(Revista Época, 06.10.2008. Adaptado) 

 

Assinale a alternativa em que os termos em destaque, na frase a seguir, estão corretamente 

substituídos pelo pronome. 

 

O dono da farmácia deverá sofrer um processo por incitar os consumidores a beber. 

 a) sofrê-lo ... incitá-los 

 b) sofrê-lo ... incitar-lhes 

 c) sofrer-lo ... incitar-los 

 d) sofrer-lhe ... incitá-los 

 e) sofrer-lhe ... incitar-lhes  

  
Questão 21: VUNESP  

Considere as frases e as observações sobre elas: 

 

Marcelo, que trabalha em nosso departamento, declara-se um solteirão convicto. 

 

O avô disse à neta: Você é minha princesinha! 

 

Para dona Salete, todos da vizinhança pertencem à gentalha. 

I. Nos termos em destaque, o emprego do aumentativo e do diminutivo expressa a idéia de 

tamanho. 

 

II. Você é um pronome pessoal do caso reto. 

 

III. Todos classifica-se como pronome indefinido, pois se refere aos seres de maneira vaga e 



imprecisa. 

 

IV. Em – ... que trabalha em nosso departamento... – o pronome em destaque é relativo e se 

refere a Marcelo. 

 

É correto o que se afirma em 

 a) I e III, apenas. 

 b) II e III, apenas. 

 c) III e IV, apenas. 

 d) I, II e IV, apenas. 

 e) I, II, III e IV.  

  
Questão 22: VUNESP  

Considere as frases: 

I. Recomendou que era para mim esperá-lo à porta do cinema. 

 

II. Entre mim e a sua família sempre houve entrosamento. 

 

III. Estes relatórios devem ser conferidos por mim e por vocês. 

 

O emprego do pronome mim está correto em 

 a) III, apenas. 

 b) I e II, apenas. 

 c) I e III, apenas. 

 d) II e III, apenas. 

 e) I, II e III.  

  
Questão 23: VUNESP  

 

Leia o texto para responder à questão. 

Nova lei torna airbag frontal obrigatório 

  

O projeto de lei que torna o airbag frontal para motorista e passageiro item de segurança obrigatório 

em carros, camionetes e picapes, aprovado pela Câmara no mês passado, foi sancionado pelo 

presidente da República e publicado ontem no "Diário Oficial" da União. 

 

A estimativa é que hoje de 15% a 25% dos veículos vendidos no país tenham o airbag, índice que é 

menor entre os populares (5%). 

 
(Folha de S.Paulo, 20.03.2009) 

 

Supondo-se que um cidadão resolva escrever ao presidente da República para elogiá-lo pela sanção 

desse projeto, esse cidadão deve se dirigir ao presidente tratando-o por 

 a) Vossa Senhoria. 

 b) Vossa Excelência. 

 c) Vossa Magnificência. 

 d) Vossa Reverendíssima. 

 e) Vossa Eminência. 

  
Questão 24: VUNESP  

 

Leia o texto para responder à questão. 



A escravidão levou consigo oficios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. 

Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo oficio. Um deles era o ferro ao pescoço, 

outro, o ferro ao pé; havia também a máscara de folha-de- flandres. A máscara fazia perder o vício 

da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para 

respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de 

furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí 

ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas 

a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Os funileiros 

as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas. 

  
(Machado de Assis. Pai contra mãe. Em: Relíquias de casa velha) 

 

Assinale a alternativa em que a passagem do texto, reescrita, apresenta emprego de pronomes de 

acordo com a norma padrão da língua escrita. 

 a) Eram oficios e aparelhos os quais a escravidão levou-lhes com ela. 

 b) Contra o vício da embriaguez dos escravos, usava-se a máscara de folha-de-flandres, que os 

fazia perdê-lo. 

 c) A máscara tinha três buracos, e um cadeado atrás, onde fechava ela. 

 d) Se tinham a tentação de furtar, os escravos perdiam-a junto com o vício que tinham de beber. 

 e) Havia outras instituições sociais, cujas a escravidão levou consigo. 

  
Questão 25: VUNESP  

Leia a tira para responder à questão. 

 

 

Imaginando que o pai desse uma resposta afirmativa à pergunta feita pelo filho, no 1.° quadrinho, 

ele diria, em conformidade com a norma padrão: 

 a) Sim, meu filho, eu costumo enganar-se eu mesmo. 

 b) Sim, meu filho, eu costumo enganar eu mesmo. 

 c) Sim, meu filho, eu costumo enganar a si mesmo. 

 d) Sim, meu filho, eu costumo enganar a mim mesmo. 

 e) Sim, meu filho, eu costumo enganar-se mesmo. 

  
Questão 26: VUNESP  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Ismael odiava beijos em público. Era uma coisa que o deixava perturbado desde a infância na casa 

dos seus pais. Mas vibrava de alegria ao ficar sabendo de eventual repressão a algum beijoqueiro. A 

notícia que ouviu pelo rádio, na casa de um vizinho, sobre o jogador de vôlei que havia sido 

repreendido por um membro da organização do Mundial de Clubes de Vôlei por beijar em público 

sua mulher, após a conquista de um título, deixou-o simplesmente eufórico. 

 

Os amigos ficavam espantados diante dessa insólita situação, mesmo porque, aos 17 anos, poderia 

facilmente arrumar uma namorada - e beijá-la à vontade, se fosse o caso. 

 

Não era o caso, ele achava o beijo em público uma conduta afrontosa. Jurava para si próprio que 

jamais casal algum se beijaria perto dele. Mas como evitar que isso acontecesse? Não poderia, 

claro, recorrer à violência, conforme conselho recebido de alguns professores que elogiavam essa 

sua ideia sobre o beijo. Eles evitavam atos de violência. Teria de recorrer a algum meio eficiente, 

mas não agressivo para expressar a sua repulsa. E aí lhe ocorreu: a tosse! Uma forma fácil de 

advertir pessoas inconvenientes. Naquele mesmo dia fez a primeira experiência. Avistou, na escola, 

um jovem casal se beijando. Colocou-se atrás dos jovens e começou a tossir escandalosamente - até 



que eles pararam. 

 

O rapaz, depois de uma breve reclamação, levantou-se e saiu resmungando. Mas a moça, que, aliás, 

já conhecia, Sofia, moradora da sua rua, olhou-o até com simpatia. Ele estranhou. Deu as costas e 

foi embora. 

 

À noite, estava sozinho em casa, quando alguém bateu à porta. Abriu, era Sofia. Sorrindo, ela lhe 

estendeu um frasco: era xarope contra a tosse. Num impulso, ele puxou-a para si e deu-lhe um doce 

e apaixonado beijo. O primeiro e decisivo beijo de sua vida. 

 

Estão namorando (e beijando muito). Quanto ao xarope, deu-o a um amigo. Descobriu o que é bom 

para a tosse, ao menos para a tosse que nasce da neurose: é o beijo. Grande, grande remédio! 

 
(Moacyr Scliar, Folha de S.Paulo, 16.11.09. Adaptado) 

 

Na questão, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, os espaços das frases. 

 

Hoje cedo, eu e Ismael              encontramos com as garotas, que já estavam                   

preocupadas. 

 a) nos ... menas 

 b) se ... menos 

 c) si ... menas 

 d) nos ... menos 

 e) se ... menas  

  
Questão 27: VUNESP  

 

Leia o texto para responder à questão. 

 

Ismael odiava beijos em público. Era uma coisa que o deixava perturbado desde a infância na casa 

dos seus pais. Mas vibrava de alegria ao ficar sabendo de eventual repressão a algum beijoqueiro. A 

notícia que ouviu pelo rádio, na casa de um vizinho, sobre o jogador de vôlei que havia sido 

repreendido por um membro da organização do Mundial de Clubes de Vôlei por beijar em público 

sua mulher, após a conquista de um título, deixou-o simplesmente eufórico. 

 

Os amigos ficavam espantados diante dessa insólita situação, mesmo porque, aos 17 anos, poderia 

facilmente arrumar uma namorada - e beijá-la à vontade, se fosse o caso. 

 

Não era o caso, ele achava o beijo em público uma conduta afrontosa. Jurava para si próprio que 

jamais casal algum se beijaria perto dele. Mas como evitar que isso acontecesse? Não poderia, 

claro, recorrer à violência, conforme conselho recebido de alguns professores que elogiavam essa 

sua ideia sobre o beijo. Eles evitavam atos de violência. Teria de recorrer a algum meio eficiente, 

mas não agressivo para expressar a sua repulsa. E aí lhe ocorreu: a tosse! Uma forma fácil de 

advertir pessoas inconvenientes. Naquele mesmo dia fez a primeira experiência. Avistou, na escola, 

um jovem casal se beijando. Colocou-se atrás dos jovens e começou a tossir escandalosamente - até 

que eles pararam. 

 

O rapaz, depois de uma breve reclamação, levantou-se e saiu resmungando. Mas a moça, que, aliás, 

já conhecia, Sofia, moradora da sua rua, olhou-o até com simpatia. Ele estranhou. Deu as costas e 

foi embora. 

 

À noite, estava sozinho em casa, quando alguém bateu à porta. Abriu, era Sofia. Sorrindo, ela lhe 

estendeu um frasco: era xarope contra a tosse. Num impulso, ele puxou-a para si e deu-lhe um doce 



e apaixonado beijo. O primeiro e decisivo beijo de sua vida. 

 

Estão namorando (e beijando muito). Quanto ao xarope, deu-o a um amigo. Descobriu o que é bom 

para a tosse, ao menos para a tosse que nasce da neurose: é o beijo. Grande, grande remédio! 

 
(Moacyr Scliar, Folha de S.Paulo, 16.11.09. Adaptado) 

 

Em - Eles evitavam atos de violência (3.o parágrafo) - substituindo-se a parte destacada por um 

pronome, obtém-se: Eles 

 a) evitavam-no. 

 b) evitavam-a. 

 c) evitavam-nos. 

 d) evitavam-na. 

 e) evitavam-o.  

  
Questão 28: FCC - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2010  

Assunto: Pronomes  

A frase em total concordância com o padrão culto escrito é: 

 a) Dirigimo-nos a V.Sa. para solicitar que, em vossa apreciação do documento, haja bastante 

precisão quanto aos pontos que quereis ver alterados. 

 b) Senhor Ministro, sabemos todos que Vossa Excelência jamais fizestes referência desairosa ao 

poder legislativo, mas desejamos pedir-lhe que desfaça o mal-entendido. 

 c) Ao encontrar-se com Sua Magnificência, não se conteve: − Senhor Reitor, sou o mais novo 

membro do corpo docente e vos peço um minuto de sua atenção. 

 d) Assim que terminou a cerimônia, disse à Sua Santidade: − Ponho-me a vossa disposição se acaso 

deseje mandar uma mensagem ao povo brasileiro. 

 e) Entendemos que V.Exa. necessita de mais dados sobre a questão em debate e, assim, lhe pedimos 

que nos conceda um prazo para que o documento seja mais bem elaborado. 

 

Questão 29: FCC  

 

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Os cursos universitários a distância costumavam ser malvistos na academia brasileira. Lutava-se 

contra a sua regulamentação, que só se deu em 1996. A má fama dessa modalidade em que o aluno 

se forma praticamente sem ir à universidade − já tão disseminada em países de educação de alto 

nível − persiste até hoje no Brasil. Em parte, pela resistência de uma turma aferrada à velha ideia 

de que ensino bom, só na sala de aula. Mas também pelo desconhecimento que ainda paira sobre 

esses cursos. Uma nova pesquisa, conduzida pela Fundação Victor Civita, retirou um conjunto 

deles dessa zona de sombra, produzindo um estudo que rastreou as fragilidades e o que dá certo e 

pode ser exemplar para os demais. Durante cinco meses, os especialistas analisaram os cursos de 

oito faculdades (públicas e particulares) que oferecem graduação a distância em pedagogia, a área 

que, de longe, atrai mais alunos. O retrato que emerge daí ajuda a desconstruir a visão de que 

esses cursos fornecem educação superior de segunda classe. Em alguns casos, eles já chegam a 

ombrear com tradicionais ilhas de excelência. Mas, no geral, resta muito que avançar. 

 

À luz das boas experiências, não há dúvida sobre os caminhos que elevam o nível. Os melhores 

cursos souberam implementar o mais básico. "Não dá para deixar o aluno por si só o tempo 

inteiro. É preciso fazer uso constante da tecnologia para conectá-lo ao professor”, alerta a doutora 

em educação Elizabeth Almeida, coordenadora da pesquisa. Isso significa, por exemplo, usar a 

internet para envolver os estudantes em debates liderados por um mestre que, se bem treinado, 

pode alçar a turma a um novo patamar. Outra fragilidade brasileira diz respeito ao tutor, 



profissional que deve guiar os estudantes nos desafios intelectuais. Muitos aqui não estão 

preparados para a função, como enfatiza a pesquisa. Os casos bem-sucedidos indicam ainda a 

relevância de o aluno não ir à faculdade apenas para fazer prova ou assistir a aulas esporádicas 

nas telessalas, como é usual. Ele precisa ser também incentivado a visitar à vontade a biblioteca e 

os laboratórios. 

 

No Brasil, até uma década atrás, os cursos de graduação a distância estavam em instituições 

pequenas e pouco conhecidas. Hoje, esparramaram-se pelas grandes e vão absorver quase um 

terço dos universitários até 2015. São números que reforçam a premência da busca pela excelência. 

(Adaptado de VEJA. ano 45, n. 31, 1
o
 de agosto de 2012. p. 114) 

 

Fazendo-se as alterações necessárias, o segmento grifado está substituído corretamente por um 

pronome em: 

 a) alçar a turma = alçar-lhe 

 b) retirou um conjunto deles = retirou-nos 

 c) guiar os estudantes = guiar-os 

 d) desconstruir a visão = desconstruir-lhe 

 e) analisaram os cursos de oito faculdades = analisaram-nos  

  
Questão 30: FCC  

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.  

 

No casarão dos Vianna no Catumbi, que no fim do século XIX era um bucólico bairro carioca, o 

som do choro preenchia todos os espaços. Quem comandava o sarau era o patriarca, um flautista 

amador. Ainda pequeno para se juntar ao grupo instalado na sala, o 12o de 14 irmãos resignava-se 

a espiadelas pela porta entreaberta do quarto. Não tardaria, entretanto, a revelar seu talento e 

conquistar o direito de fazer parte da foto em que toda a família aparece junta, cada qual com seu 

instrumento. O ano era 1865 e o garoto de 11 anos, Alfredo da Rocha Vianna Júnior, o Pixinguinha. 

Na imagem desbotada, ele empunha um cavaquinho. Pouco depois viria a flauta de prata 

presenteada pelo pai, as aulas de música e os convites para tocar nas festas de família. O raro 

domínio técnico como intérprete, o talento para compor e arranjar e a permeabilidade às novas 

sonoridades acabaram por fazer de Pixinguinha um artista inigualável. 

 

“O Brasil jamais produziu um músico popular dessa envergadura”, atesta o maestro Caio Cezar. 

Ele divide com o neto de Pixinguinha, Marcelo Vianna, a direção musical da exposição que o 

Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília apresenta de terça 13 de março a 6 de maio – 

Pixinguinha. Para a produtora Lu Araújo, curadora da exposição e coordenadora do livro 

Pixinguinha – O gênio e seu tempo, de André Diniz, a ser lançado na mostra, o músico “uniu o 

saber das notas musicais à riqueza da cultura popular. Pixinguinha incorporou elementos 

brasileiros às técni-cas de orquestração. Fator fundamental para isso foi sua expe-riência nas 

diversas formações em que atuou: bandas, orques-tras regionais e conjuntos de choro e samba”. E 

acrescenta: “As orquestras dos teatros de revista também foram fundamentais para a formação 

dele como arranjador”. 

 
(Fragmento adaptado de Ana Ferraz, O mago do Catumbi, CartaCapital, 14 de março de 2012, n. 688. p. 52-4) 

 

A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes no 

segmento, foi realizada corretamente em: 

 a) ele empunha um cavaquinho = ele lhe empunha 

 b) Pixinguinha incorporou elementos brasileiros = Pixinguinha incorporou-nos 

 c) a revelar seu talento = a revelá-lo 

 d) uniu o saber das notas musicais = uniu-lo-as 

 e) o som do choro preenchia todos os espaços = o som do choro preenchia-lhes 



  
Questão 31: CESPE - TRACA (ANCINE)/ANCINE/2012  

Assunto: Pronomes  

No dia da primeira exibição pública de cinema — 28 de dezembro de 1895, em Paris —, um 

homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Mélies, foi falar com Lumière, um dos 

inventores do cinema; queria adquirir um aparelho, e Lumière desencorajou-o, dizendo-lhe que o 

cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo, era um instrumento científico para 

reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público, no início, se 

divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. 

 

Naquele 28 de dezembro, o que apareceu na tela do Grand Café? Uns filmes curtinhos, filmados 

com a câmara parada, em preto e branco e sem som. Um em especial emocionou o público: a vista 

de um trem chegando à estação, filmada de tal forma que a locomotiva vinha de longe e enchia a 

tela, como se fosse projetar-se sobre a plateia. 

 

 

A novidade não consistia em ver na tela um trem em movimento. Todos os espectadores sabiam que 

não havia nenhum trem verdadeiro na tela, logo não havia por que assustar-se. A imagem na tela era 

em preto e branco e não fazia ruídos; portanto, não podia haver dúvida, não se tratava de um trem 

de verdade. Só podia ser uma ilusão. A novidade residia aí: na ilusão. 

  
Jean Claude Bernadet. O que é cinema? Internet: <http://pt.scribd.com> (com adaptações). 

 

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

 

A substituição de “dizendo-lhe” por dizendo a ele preservaria a correção gramatical do texto. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 32: VUNESP  

Leia o texto para responder à questão.  

 

Caça aos clientes 

 

Gosto de entrar nas lojas calmamente. Passear olhando os produtos. Ultimamente, tornou-se 

impossível. Certos vendedores ficam na cola da gente! Dia desses, fui a uma loja de decoração. 

Uma jovem elegantíssima aproximou-se. 

 

– Já conhece nossa linha? 

 

– Ah, só estou passeando. 

 

É mentira, claro. Quem entra em uma loja tem o sonho de comprar. Falar em olhar é o mesmo que 

dizer: 

 

– Vê se não enche. 

 

A vendedora era do tipo insistente. Se eu dava dois passos e parava diante de um móvel, corria a 

abrir as gavetas. 

 

– Veja o acabamento! Preste atenção no detalhe de madeira. 

 

Fugi, constrangido! Joalherias são as piores. Admiro um anelzinho na vitrine. Pode ser um ótimo 



presente de Natal! 

 

Entro, meio sem jeito com o ambiente em que tudo parece tão caro. 

 

– Queria saber o preço daquele anelzinho. 

 

A mocinha lança um olhar dominador: 

 

– Sente-se. 

 

– Mas... 

 

Quase me empurra na cadeira. Vai buscar o mostruário. Observo a porta, esperançoso. Poderia sair 

correndo, perder-me nos corredores do shopping. Tarde demais. Ela retorna com o tesouro de Ali 

Babá. Mostra. O tal anelzinho é barato. Sugere uma gargantilha de safira e brincos combinando... 

 

Quando vejo, estou pagando as peças em três vezes! 

 

E roupas, então? Vendedor sabe o significado da palavra impulso. É assim: a gente bota uma roupa 

no provador. Respira fundo para a calça fechar. A barriga parece sumir. Compra. Em casa, o botão 

estoura. A camiseta sobe e o umbigo fica de fora! 

 

Portanto, tento ser cauteloso. 

 

– Só uma camisa branca. 

 

– Estamos com uma promoção em ternos. 

 

– Ah, terno eu nunca uso! 

 

Recebo de volta um olhar desconfiado. Como pode existir alguém que não veste terno? Conclui que 

devo estar mentindo. 

 

Cochicha no meu ouvido: 

 

– Aproveite, está a 50%. 

 

– Para pendurar no armário e não usar o terno nunca? 

 

Suas pupilas se fixam em outro cliente entrando. Ar próspero. Suspira. Leio em sua expressão: 

 

– Por que fui atender logo esse chato? 

 

Até em supermercados anda difícil. Estou parado diante dos produtos light, repleto das melhores 

intenções. Uma demonstradora aproxima-se com a bandejinha lotada de petiscos. 

 

– Aceita? 

 

Ainda não almocei. Tenho vontade de roubar a bandeja e fugir correndo. Respondo cortesmente: 

 

– Agradeço. Mas estou de regime. 

 



Ela sorri e se afasta. Dou dois passos, e ela reaparece na minha frente. 

 

– Aceita? 

 

– Bem... 

 

Apodero-me de quatro torradas e cubro cada uma com um sabor diferente. Rapidamente, ela indica: 

 

– Olhe, o produto é este aqui. 

 

Abarroto o carrinho justamente de todos os petiscos que havia jurado nunca mais levar à boca! 

 

Está certo. Não se pode culpar o vendedor. Mas, sinceramente, muitas vezes parece que está aberta 

a temporada de caça aos clientes! Certos vendedores agarram-se a mim como carrapato. E o pior: 

nem me deixam comprar em paz! 

  
(Walcyr Carrasco, revista VejaSP, 24.09.2011. Adaptado) 
 

Considere o trecho a seguir. 

 

Recebo de volta um olhar desconfiado. Como pode existir alguém que não veste terno? 

 

(…) 

 

– Para pendurar no armário e não usar o terno nunca? 

 

Os pronomes que substituem, corretamente e de acordo com a norma-padrão, os termos em 

destaque são: 

 a) ... que não lhe veste? / e não se usar nunca? 

 b) ... que não lhe veste? / e não lhe usar nunca? 

 c) ... que não lhe veste? / e não o usar nunca? 

 d) ... que não o veste? / e não lhe usar nunca? 

 e) ... que não o veste? / e não o usar nunca? 

  
Questão 33: FGV  

 

A EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 
 

A comunicação é uma arma poderosa na batalha cotidiana pela queda dos números de acidentes, 

servindo ao mesmo tempo como instrumento de educação e conscientização. Campanhas de 

mobilização pelo uso de cinto de segurança, das práticas positivas na direção, da não utilização de 

bebidas alcoólicas ao dirigir, do uso da faixa de pedestres, entre outras, são comprovadamente 

eficientes. É crescente a preocupação com o ensino dos princípios básicos do trânsito desde a 

infância e ele pode acontecer no espaço escolar, com aulas específicas, ou também nos ambientes 

especialmente desenvolvidos para o público infantil nos departamentos de trânsito. Com a chegada 

do Código Brasileiro de Trânsito (CBT), em 1998, os condutores imprudentes passaram a 

frequentar aulas de reciclagem, com o propósito de reeducação. 

 

Como se vê, alguma coisa já vem sendo feita para reduzir o problema. Mas há muito mais a fazer. A 

experiência mundial mostra que as campanhas para alertar e convencer a população, de forma 

periódica, da necessidade de obedecer regras básicas de trânsito, não são suficientes para frear 

veículos em alta velocidade e evitar infrações nos semáforos. O bolso, nessas horas, ajuda a 

persuadir condutores e transeuntes a andar na linha. A Capital Federal é um exemplo de casamento 



bemsucedido entre comunicação de massa e fiscalização. Um conjunto de ações foi responsável por 

significativa queda no número de vítimas fatais do trânsito na cidade. O governo local, a partir da 

década de 1990, adotou uma série de medidas preventivas. Foram veiculadas campanhas de 

conscientização, foi adotado o controle eletrônico de velocidade e foi implementado o respeito às 

faixas de pedestres. Essas providências, associadas à promulgação do novo Código de Trânsito, 

levaram a uma expressiva redução nos índices de mortalidade por 10 mil veículos em Brasília - de 

14,9 em 1995 para 6,4 em 2002. Nesse período, apesar do crescimento da frota de 436 mil para 469 

mil veículos, o número de mortes por ano caiu de 652 em 1995 para 444 em 2002. 

 

Foi um processo polêmico. O governo foi acusado de estar encabeçando uma indústria de 

multas,devido ao grande número de notificações aplicadas. Reclamações à parte, o saldo das ações 

se apresentou bastante positivo. Recentemente as estatísticas mostram que o problema voltou a se 

agravar. O número de vítimas fatais de acidentes no trânsito passou de 444 em 2002 para 512 em 

2003. Pesquisas do DETRAN apontam que um dos principais motivos desse aumento é o uso de 

álcool por motoristas. 

 
(Pedro Ivo Alcântara. www.ipea.gov.br) 

  

Observe os segmentos a seguir quanto ao emprego do demonstrativo sublinhado. 

 

I. O bolso, nessas horas, ajuda a persuadir condutores e transeuntes a andar na linha. 

 

II. Essas providências,associadas à promulgação do novo Código de Trânsito,levaram a uma 

expressiva redução nos índices de mortalidade por 10 mil veículos em Brasília – de 14,9 em 

1995 para 6,4 em 2002. 

 

III. Nesse período, apesar do crescimento da frota de 436 mil para 469 mil veículos, o 

número de mortes por ano caiu de 652 em 1995 para 444 em 2002. 

 

Analisando o emprego das formas sublinhadas, é correto concluir que o emprego da forma “esse / 

essa / esses / essas” do demonstrativo 

 a) ocorre sempre no início das frases. 

 b) se refere a fatos passados há bastante tempo. 

 c) se liga a termos ou circunstâncias anteriores. 

 d) se prende ao último termo de uma citação anterior. 

 e) acontece nas referências simultâneas de tempo e lugar. 

  
Questão 34: FGV  

  

“Israel se segura para não usar seus foguetes para destruir as bombas nucleares que o Irã está ou 

não está construindo, Índia e Paquistão vivem comparando seus respectivos arsenais nucleares 

como guris comparam seus pipis, a França e a Inglaterra têm a bomba...”. 

 

O referente do pronome destacado no fragmento de texto acima está corretamente identificado, à 

exceção de um. Assinale‐ o. 

 a) se / Israel. 

 b) seus / Israel. 

 c) que / foguetes. 

 d) seus / Índia e Paquistão. 

 e) seus / guris. 

  
Questão 35: FGV - AJ II (TJ AM)/TJ AM/Leiloeiro/2013  

Assunto: Pronomes  



Muito além do ridículo (fragmento) 

 

“Certa vez, ante o espanto da opinião pública com a violência de uma rebelião de presos, o 

memorável jurista Evandro Lins e Silva saiu‐ se com esta: espantoso, mesmo, é que os detentos 

enjaulados em condições subumanas não estejam realizando mais motins pelo país afora. 

 

Lins era um humanista por excelência e sempre achou equivocada a política penitenciária. Não 

havia ironia no que disse. Com mais de 500 mil presos, o sistema atual tem capacidade para receber 

pouco mais de 300 mil. O que sobra fica amontoado em celas fétidas, sujeito à disseminação de 

doenças e, o que é pior, a mais violência. Como é possível imaginar que um ser humano se adapte a 

tais condições? 

 

Do outro lado dos muros das prisões, uma sociedade acuada pela escalada da violência urbana 

prefere imaginar que lugar de bandido é na cadeia, deixando o Estado à vontade para varrer a 

sujeira tapete abaixo. Construir presídios e dar tratamento digno ao preso não rendem votos. Punir, 

sim. 

 

Daí porque se discute tanto um novo Código Penal, como se fossem frouxas as 117 leis penais 

especiais e os 1.170 crimes tipificados de que dispomos. Inclusive trazendo de volta a ideia da 

maioridade penal, que na prática significa transformar menino em delinquente e sujeitá‐ lo à 

crueldade das prisões. Nada mais autoritário. O que a juventude precisa é de amparo, de 

oportunidade, de educação, e não de medidas que visem a puni‐ la. 

 

A sociedade não pode virar as costas ao drama dos presídios”. 

(Marcus Vinicius Furtado) 
  

“...o memorável jurista Evandro Lins e Silva saiu‐ se com esta: ...”; 

  

o emprego da forma do demonstrativo sublinhada 

 a) mostra equívoco do autor do texto, pois a forma correta seria “essa”. 

 b) indica que o seu referente será enunciado a seguir. 

 c) demonstra que o referente do pronome já foi enunciado. 

 d) destaca que o fato ocorrido ocorreu no tempo presente. 

 e) informa que o referente tem significado humorístico ou irônico. 

  
Questão 36: FUNRIO  

 

Estão transcritas abaixo três passagens retiradas da edição no 2335 da revista Veja. Em comum entre 

elas, a presença do pronome demonstrativo. 

 

I – Seção “Carta ao Leitor”: Uma reportagem DESTA edição da revista VEJA anuncia o 

relançamento de uma das mais corajosas e premiadas ferramentas no combate contra a 

corrupção no Brasil; um banco de dados alimentado pelos 

profissionais da ONG “Transparência Brasil”. 

 

II – Abertura da propaganda de um banco, sobreposta ao retrato de um bebê: Vai dizer que 

você pensou no seu banco quando viu ESSA foto? 

 

III – Propaganda de uma revista para o mundo empresarial: Novidade! NESTE ano, pela 

primeira vez, vamos analisar também as melhores instituições públicas para se trabalhar no 

país. 

 

De acordo com o que recomendam as normas da linguagem padrão, há diferenças entre os 



pronomes demonstrativos das séries ESTE(A,S) e ESSE(A,S). Entre as recomendações incluem-se 

as que tratam das referências intratextuais e extratextuais. 

  

Sobre as três passagens transcritas, está correta apenas a seguinte interpretação: 

 a)  Os três empregos estão adequados às regras da linguagem padrão e mostram referências 

extratextuais. 

 b)  Todas as frases deveriam usar a série “este(a,s)” pois contêm ideia de aproximação em relação 

ao enunciador. 

 c)  Todas as frases deveriam usar a série “esse(a,s)” pois contêm ideia de aproximação em relação 

ao enunciador. 

 d)  Os três empregos mostram uma flutuação admitida pela regras da linguagem padrão. 

 e)  Apenas a segunda frase está inadequada, pois o uso de “essa” dá ao trecho uma ideia ambígua 

de intratextualidade. 

  
Questão 37: CESPE  

 

Texto para o item 
 

Durante o século passado, a doutrina da tábula rasa norteou os trabalhos de boa parte das ciências 

sociais e humanidades. Uma longa e crescente lista de conceitos que pareceriam naturais ao modo 

de pensar humano (emoções, parentesco, sexo, doença, natureza, mundo) passou a ser vista como 

inventada ou socialmente construída. 

 

A tábula rasa frequentemente anda em companhia de duas outras doutrinas que também alcançaram 

status sagrado na vida intelectual moderna. 

 

Uma dessas doutrinas é geralmente atribuída a Descartes (1596-1650). Para ele, existe uma grande 

diferença entre mente e corpo, porquanto o corpo é, por natureza, sempre divisível, e a mente, 

inteiramente indivisível. Ele contestou Thomas Hobbes (1588-1617), que dizia que a mente podia 

operar segundo princípios físicos, e argumentou que, ao contrário, o comportamento, especialmente 

a fala, não era causado por nada, e sim, livremente escolhido. Um nome memorável para a doutrina 

defendida por Descartes foi dado três séculos depois pelo filósofo Gilbert Ryle (1900-1976), que a 

considerava a teoria “oficial”, o dogma do fantasma da máquina, segundo a qual o corpo e a mente 

estão atrelados, e, enquanto o corpo está sujeito a leis mecânicas, a mente não existe no espaço nem 

suas operações estão sujeitas a leis mecânicas. 

 

A outra teoria que acompanha a tábula rasa é comumente atribuída ao filósofo Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778), embora, na verdade, provenha de John Dryden, em peça publicada em 

1670: 

 

Sou tão livre quanto o primeiro homem da Natureza, 

Antes de começarem as ignóbeis leis da servidão, 

Quando o nobre selvagem corria solto nas florestas. 

 

O conceito do bom selvagem capta a crença de que os seres humanos, em seu estado natural, são 

altruístas, pacíficos e serenos, portanto males como a ganância, a ansiedade e a violência são 

produtos da civilização. 

 

Segundo Rousseau, muitos autores se precipitaram ao concluir que o homem é naturalmente cruel e 

requer um sistema de polícia regular, para regenerar-se. Cita, por exemplo, Thomas Hobbes, 

segundo o qual está evidente que, durante o tempo em que vivem sem um poder comum que os 

mantenha em temor reverencial, os homens encontram-se naquela condição denominada guerra; e 



essa é de cada homem contra cada homem. Hobbes acreditava que as pessoas somente poderiam 

escapar dessa existência infernal se entregassem sua autonomia a uma pessoa ou assembleia 

soberana, um leviatã. 

 

Muito depende de qual desses antropólogos de gabinete está correto. Se considerarmos que as 

pessoas são bons selvagens, um leviatã dominador é desnecessário. De fato, ao forçar as pessoas a 

descrever a propriedade privada para que ela seja reconhecida pelo leviatã, este cria a própria cobiça 

e beligerância para cujo controle foi concebido. Se, em contraste, as pessoas são naturalmente 

perversas, o melhor que podemos esperar é uma trégua precária, mantida graças à polícia e ao 

exército. As duas teorias também têm, por conseguinte, implicações para a vida privada. 

 
Steven Pinker. Tábula rasa: a negação contemporânea da natureza humana. São Paulo: Companhia da Letras, 2004, p. 24-8 (com adaptações) 

  

Com base no conteúdo e nos elementos estruturais, de coesão e de coerência do texto, julgue o item 

a seguir. 

  

O emprego do elemento referencial “a qual” evita a repetição viciosa da palavra “máquina”. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 38: CETRO  

Leia o texto abaixo para responder à questão. 

 

Bactérias resistentes abrem a possibilidade de uma era pós-antibióticos 
 

"O mundo está prestes a perder essas curas milagrosas", já disse a diretora da OMS (Organização 

Mundial da Saúde), Margaret Chan, sobre os antibióticos. 

 

Chan se referiu a um futuro tenebroso, no qual infecções comuns não terão cura. É o que 

especialistas chamam de era pós-antibióticos. 

 

Esses remédios têm como alvo as bactérias, mas esses micro-organismos sempre acham uma forma 

de sobreviver e se tornarem resistentes, o que pede o uso de novos medicamentos. Por isso, 

antibióticos têm um tempo determinado de validade. 

 

O problema é que o arsenal terapêutico e o desenvolvimento de novas drogas só diminuíram nas 

últimas décadas. A última classe de antibióticos foi descoberta em 1987. 

 

O mau uso dos antibióticos (seja sem necessidade ou por tempo e dose incorretos) e o maior tráfego 

global de bactérias resistentes pioram o cenário. 

 

Neste ano, um relatório dos Centros de Controle de Doenças dos EUA chamou a atenção para o 

problema da gonorreia resistente às cefalosporinas, classe de antibióticos usados no tratamento 

dessa doença sexualmente transmissível. 

 

Para retardar o surgimento de uma superbactéria resistente, os CDCs (Centros de Controle e 

Prevenção de Doenças dos Estados Unidos) mudaram as diretrizes do tratamento, que agora deve 

combinar um remédio oral e outro injetável. 

 

As bactérias causadoras da tuberculose também geram preocupação, assim como a KPC, resistente 

à maioria dos medicamentos e que, normalmente, atinge pessoas hospitalizadas. 

 

Na semana passada, o Hospital de Clínicas da Unicamp anunciou que teve 11 casos de infecções 



pela KPC entre dezembro e março. 

 
Mariana Versolato. 

http://www1.folha.uol.com.br. Adaptado. 
  

Leia as frases abaixo. 

 

1. Os CDCs mudaram as diretrizes do tratamento. 

 

2. O Hospital de Clínicas da Unicamp anunciou as novas pesquisas. 

 

3. É necessário combater o desenvolvimento de superbactérias. 

 

Assinale a alternativa cujas construções substituem, correta e respectivamente, aquelas destacadas 

nas frases acima. 

 a)  mudaram-as/ anunciou-as/ combater-no 

 b)  mudaram-nas/ anunciou-las/ combatê-lo 

 c)  mudaram-las/ anunciou-nas/ combater-lhe 

 d)  mudaram-nas/ anunciou-as/ combatê-lo 

  

  

  
Questão 39: FGV  

  

  

“A única solução para tantos infortúnios seria convidar o papa Francisco para apitar a final do 

Mundial, desde que Sua Santidade não roube...”; se, em lugar de “o papa Francisco” estivesse “o rei 

da Espanha”, a forma “Sua Santidade” deveria ser substituída adequadamente por: 

 a) Vossa Excelência; 

 b) Vossa Majestade; 

 c) Vossa Senhoria; 

 d) Sua Excelência; 

 e) Sua Majestade. 

  
Questão 40: FGV  

 

SEM SOLUÇÃO 
  

Carlos Heitor Cony - Folha de São Paulo 

  

Foi melancólico o 1º de Maio deste ano. Não tivemos a tragédia do Riocentro, que até hoje não foi 

bem explicada e, para todos os efeitos, marcou o início do fim da ditadura militar. 

  

Tampouco ressuscitamos o entusiasmo das festividades, os desfiles e a tradicional arenga de um 

ditador que, durante anos, começava seus discursos com o famoso mantra: "Trabalhadores do 

Brasil". 

  

De qualquer forma, era um pretexto para os governos de plantão forçarem um clima de conciliação 

nacional, o salário mínimo era aumentado e, nos teatros da praça Tiradentes, havia sempre uma 

apoteose patriótica com os grandes nomes do rebolado agitando bandeirinhas nacionais. Nos rádios, 

a trilha musical era dos brados e hinos militares, na base do "avante camaradas". 

  

Este ano, a tônica foram as vaias que os camaradas deram às autoridades federais, estaduais e 



municipais. Com os suculentos escândalos (mensalão, Petrobrás e outros menos votados), as 

manifestações contra os 12 anos de PT, que começaram no ano passado, só não tiveram maior 

destaque porque a mídia deu preferência mais que merecida aos 20 anos da morte do nosso maior 

ídolo esportivo. 

  

Depois de Ayrton Senna, o prestígio de nossas cores está em baixa, a menos que Paulo Coelho 

ganhe antecipadamente o Nobel de Literatura e Roberto Carlos dê um show no Teatro alla Scala, em 

Milão, ou no Covent Garden, em Londres. 

  

Sim, teremos uma Copa do Mundo para exorcizar o gol de Alcides Gighia, na Copa de 1950, mas 

há presságios sinistros de grandes manifestações contra o governo e a FIFA, que de repente tornou-

se a besta negra da nossa soberania. 

  

A única solução para tantos infortúnios seria convidar o papa Francisco para apitar a final do 

Mundial, desde que Sua Santidade não roube a favor da Argentina. 

  

Na frase “Foi melancólico o 1º de Maio deste ano”, o emprego do demonstrativo “este” se justifica 

pela mesma razão que na seguinte frase: 

 a) João e Mário partiram, mas só este foi de ônibus; 

 b) Não me venha com este pedido de novo; 

 c) Passo por este momento com muita revolta; 

 d) Este é o meu e esse é o seu! 

 e) Este livro não me pertence. 

  
Questão 41: VUNESP  

Assinale a alternativa que completa, corretamente, as lacunas existentes em trecho de ofício de um 

cidadão dirigido a um deputado. 

  

Ofício n.º 04 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Deputado XXXXXXXXXXXXXXX 

Câmara dos Deputados 

XXXXXXXX – Brasília – DF 

 

Assunto: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

      Senhor Deputado, 

      Informo a que a ____________ solicitação constante em ___________ carta foi cumprida 

integralmente, obedecendo aos requisitos necessários. 

   [...] 

   Conforme ____________ perceber, em breve estará concluído o trabalho solicitado. 

 

                                                                                                                                         

Respeitosamente, 

                                                                                                                                         

XXXXXXXXXXXXXXX 

  

 a) Sua Excelência … vossa … pode 

 b) Sua Senhoria … vossa … podes 

 c) Vossa Excelência … vossa … podeis 

 d) Sua Senhoria … sua … podeis 



 e) Vossa Excelência … sua … pode 

  
Questão 42: FGV  

 

 

Texto 

  

Jeffrey Archer, cujos livros sempre marcaram presença nas listas de best-sellers em todo o mundo, 

com mais de 250 milhões de exemplares vendidos em 97 países e mais de 37 línguas, já escreveu 

romances, contos e obras de não ficção que alcançaram o topo das vendas. 

  

O autor estudou na Oxford University e durante cinco anos foi membro da Câmara dos Comuns, 

durante dezesseis, da Câmara dos Lordes, e por dois anos trabalhou no serviço penitenciário de Sua 

Majestade – o que inspirou muitas de suas histórias. 

  
(Jeffrey Archer) 

  

“...trabalhou no serviço penitenciário de Sua Majestade”. 

  

O emprego da forma de tratamento Sua Majestade se justifica por 

 a) referir-se a uma pessoa ausente. 

 b) tratar-se de uma pessoa da nobreza. 

 c) ser o título empregado ao dirigir-se a uma rainha. 

 d) demonstrar respeito e admiração. 

 e) indicar distância entre classes sociais. 

  
Questão 43: CESGRANRIO  

  

  

Em qual das sentenças abaixo, o pronome lhe(s) substitui adequadamente a expressão entre 

parênteses? 

 a)  Ela lhe jurou que não compraria mais celular. (ao filho) 

 b)  Troquei-lhes várias vezes e não dei sorte. (os celulares) 

 c)  Os celulares lhe enlouquecem diariamente. (a autora) 

 d)  Recebia-lhes e não sabia o que queriam dizer. (as contas telefônicas). 

 e)  Ligo-lhe somente quando tenho uma emergência. (o celular). 

  
Questão 44: CONSULPLAN  

  

“No amor, ninguém pode machucar ninguém.” Em relação à classe de palavras, a palavra destacada 

é: 

 a) Verbo. 

 b) Artigo. 

 c) Substantivo. 

 d) Adjetivo. 

 e) Pronome. 

  
Questão 45: CONSULPLAN  

Considerando as palavras destacadas nos trechos abaixo, assinale a alternativa correta. 

 

I. “Há [...] pessoas que têm o prazer de matar e, por isso mesmo, fazem isso com certa 

frequência.”  

II. “[...] a fúria homicida mata indiscriminadamente pessoas de outros países, que nada têm 



a ver com os propósitos do atentado.”  

 

 a) Em I, a palavra destacada é conjunção coordenativa, pois estabelece relação entre duas orações 

independentes entre si. 

 b) Em II, subentende‐ se que apenas algumas pessoas assassinadas de outros países não têm nada a 

ver com os propósitos do atentado. 

 c) Em II, a palavra “que” é um pronome relativo, porque retoma o substantivo “país” e pode ser 

substituída sem prejuízo semântico por “o qual”. 

 d) Em I, a palavra destacada introduz uma oração adjetiva e foi empregada sem vírgula para que 

funcione como restritiva, já que somente algumas pessoas têm prazer de matar. 

  
Questão 46: CONSULPLAN  

Texto para a questão. 
 

A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu explicar o “mistério da iniquidade”, a existência 

do mal como potência do desejo e da ação humanas. 

  

Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo. Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 

conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito(b) tempo transformou‐ se na sempre saqueável terra de 

ninguém. 

  

Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a impossibilidade do seu combate por meios comuns, 

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio mundo estaria na prisão. A mesma polícia que 

combate o narcotráfico nas favelas das grandes cidades poderia ocupar o Congresso e outros(d) 

espaços do governo onde(a) a corrupção é a regra. 

 

Mas o problema é que a força da corrupção é a do costume, é a da “moral”, aquela mesma do 

malandro que age “na moral”, que é “cheio de moral”. Ela é muito mais forte do que a delicada 

reflexão ética que envolveria a autonomia de cada sujeito agente. E que só surgiria pela educação 

política que buscasse um pensamento reflexivo. 

 

O sistema da corrupção é composto de um jogo de forças do qual uma das mais importantes é a 

“força do sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, “como é possível que um policial pobre se 

negue a aceitar dinheiro para agir ilegalmente?” 

  

O simples fato de que essa pergunta seja colocada implica o pressuposto de que uma verdade ética 

tal como a honestidade foi transvalorada. Isso significa que foi também desvalorizada. 

 

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas exigir dinheiro em troca de uma ação 

qualquer(c) na contramão do dever, é porque no sistema da corrupção o valor da honestidade, que 

garantiria ao sujeito a sua autonomia, foi substituído pela vantagem do dinheiro. 

  

Mas não somente. Aquele que age na direção da lei como que age contra a moral caracterizada pelo 

“fazer como a grande maioria”, levando em conta que no âmbito da corrupção se entende que o que 

a maioria quer é “dinheiro”. 

 

Verdade é que a ação em nome de um universal por si só caracteriza qualquer moral. É por meio 

dela que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da vantagem que define a regra, o sujeito 

honesto se transfigura imediatamente em otário. 

 

Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐ se a ele poderá parecer um luxo. Mas um 



contraditório luxo de pobre, já que a questão da honestidade não se coloca para os ricos, para quem 

tal valor parece de antemão assegurado. 

  

Daí que jamais se louve nos noticiários a honestidade de alguém que não se enquadra no estereótipo 

do “pobre”. Honesto é sempre o pobre elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio desse gesto 

o pobre é colocado à prova pelo sistema. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, ou seja, teria todo o 

motivo para sê‐ lo. Mas teria também todo o perdão? 

 

O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de agir na direção de uma vantagem pessoal como 

que estaria perdoado por antecipação ao agir imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de 

Brecht seria sua jurisprudência mais básica: “O que é roubar um banco comparado a fundar um?” 

 

Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos 

e pobres. No vão que as separa vem à tona a incompreensibilidade diante do mistério da 

honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto de irrespondível problema metafísico. 

  

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como alguém se torna o que é quando a subjetividade, 

a individualidade e a biografia já não valem nada e sentimos apenas o miasma que exala da vala 

comum das celebridades da qual o cidadão pode se salvar apenas alcançando o posto de um herói 

exótico, máscara do otário da vez? 

 
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011) 

  

Assinale a palavra que, no texto, NÃO exerça papel pronominal. 

 a)  onde 

 b)  muito 

 c)  qualquer 

 d)  outros 

  
Questão 47: CONSULPLAN  

Texto para a questão. 
  

Assinale a alternativa em que a alteração da primeira fala do quadrinho tenha respeitado a norma 

culta. 

 a)  Sua Senhoria ouvistes falar do menino que morreu comendo sucrilhos? 

 b)  Vossa Senhoria ouvistes falar do menino que morreu comendo sucrilhos? 

 c)  Vossa Excelência ouviu falar do menino que morreu comendo sucrilhos? 

 d)  Sua Senhoria ouviste falar do menino que morreu comendo sucrilhos? 

  
Questão 48: CONSULPLAN  

Texto I. 

 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa 

cinzenta quando lesse minha história no jornal risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse – 

“ai meu Deus, que história mais engraçada!”. E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 

duas ou três amigas para contar a história; e todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem 

alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, 

irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma 

ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria – “mas essa história é 

mesmo muito engraçada!”. 

 

Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher, a 

mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O 



marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar 

de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito, e ficassem os dois 

rindo sem poder olhar um para o outro sem rir mais; e que um, ouvindo aquele riso do outro, se 

lembrasse do alegre tempo de namoro, e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. 

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

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

A presença de conectivos e certas expressões referenciais se torna necessária para demonstrar 

relações de sentido no texto. Dentre os elementos em destaque nos trechos a seguir, é verdadeiro o 

que se afirma em 

 a) “... todos a quem ela contasse rissem muito...” / O pronome “a” retoma o antecedente “todos”. 

 b) “E então a contasse para a cozinheira...” / O pronome “a” refere-se a “história” e pode ser 

substituído por “lhe”. 

 c) “... espantados de vê-la tão alegre.” / O pronome “a” possui o mesmo referente que o pronome 

“ela” em “a quem ela contasse”. 

 d) “... aquela moça que está doente naquela casa cinzenta...” / “aquela” e “naquela” retomam 

informações expressas no início do período. 

  
Questão 49: FUNIVERSA  

São exemplos de pronomes demonstrativo, indefinido e relativo, respectivamente: 

 a)  quem; aquele; e nada. 

 b)  este; todos; e cujo. 

 c)  esse; que; e tudo. 

 d)  algum; isso; e nenhum. 

 e)  esta; alguém; e todo. 

  
Questão 50: FCC  

 

 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

 

Na literatura internacional da Ciência Política, é hoje dominante o entendimento de que 

democracia é um arcabouço institucional para a pacificação das lutas inerentes à conquista e ao 

exercício do poder, não um padrão de sociedade fundado na igualdade socioeconômica 

substantiva. A democracia surge historicamente em sociedades com profunda desigualdade, 

estratificadas, sendo muito mais causa que consequência da redução das desigualdades sociais. 

 

De fato, certa tensão entre os conceitos institucional e substantivo da democracia existe por toda 

parte, mas articula-se de maneira específica no pensamento de cada país. Durante todo o século 

XX, a avaliação de que democracia só é “autêntica” quando estreitamente associada a avanços no 

plano da igualdade foi compartilhada por correntes ideológicas diversas. 

 

Endossar o conceito analítico da democracia como um arcabouço político-institucional, a meu ver 

correto, não significa que o corpo de hipóteses históricas e empíricas que explica a consolidação 

da democracia como sistema em casos concretos possa passar ao largo das desigualdades sociais e 

dos obstáculos culturais delas decorrentes. Como processo histórico, a evolução da democracia 

representativa deve ser compreendida como resultante de dois vetores. De um lado, a formação de 

uma autoridade central capaz de arbitrar disputas de poder, inclusive mediante a elaboração de 

uma complexa aparelhagem eleitoral; de outro, o crescimento econômico, com todas as 

implicações para a elevação do piso de bem-estar e desconcentração das posições de privilégio, 

status. Num período dilatado de tempo, tal processo propicia efetiva redistribuição de renda e 

riqueza, facilita o surgimento econômico e político de uma classe média e torna mais provável o 



fortalecimento da “sociedade civil”. 

 

Desde a Segunda Grande Guerra, o principal determinante da estabilidade democrática foi o 

crescimento econômico. Mesmo democracias que no início pareciam débeis foram se robustecendo 

à medida que ascendiam a níveis mais altos de renda per capita, melhoravam seus níveis 

educacionais e conseguiam atender as demandas básicas da população. Mas nada assegura que a 

configuração de fatores relevantes para a estabilidade permanecerá a mesma até, digamos, a 

metade do presente século. Na América Latina, o regime democrático sabidamente convive com 

níveis infamantes de desigualdade social, corrupção e criminalidade, e se beneficia cada vez menos 

da força moderadora de valores e instituições “tradicionais”. Assim, até onde a vista alcança, a 

estabilidade e o vigor da democracia 

dependerão muito do desempenho do sistema político e do aprimoramento moral da vida pública. 

 
(Adaptado de: LAMOUNIER, Bolivar. “Democracia: origens e presença no  

pensamento brasileiro. In: Agenda cultural. São Paulo, Cia. das Letras, 2009. p. 148-150) 
  

O segmento em que se restringe o sentido do termo imediatamente anterior encontra-se em: 

 a) ... que no início pareciam débeis... (último parágrafo) 

 b) ... estratificadas... (1º parágrafo) 

 c) ... que consequência... (1º parágrafo) 

 d) ... que o corpo de hipóteses... (3º parágrafo) 

 e) ... status... (3º parágrafo) 

  
Questão 51: IBFC  

 

Texto I 
  

O silêncio é um grande tagarela 
  

Acredite se quiser. O silêncio tem voz. O silêncio fala. O que é perfeitamente normal no universo 

humano. Ou você pensa que só ou nosso falar, comunica? O silêncio também comunica. E muito. O 

silêncio pode dizer muita coisa sobre um líder, uma organização, uma crise, uma relação. 

  

Mesmo que a nudez seja uma ação estratégica, não adianta. Logo mais, alguém vai criar uma versão 

sobre aquele silêncio. Interpretá-lo e formar uma opinião. As percepções serão múltiplas. As 

interpretações vão correr soltas. As opiniões formarão novas opiniões e multiplicarão comentários. 

O silêncio, coitado, que só queria se preservar acabou alimentando uma rede de conversas a seu 

respeito. Porque não adianta fingir que ninguém viu, que passou despercebido. Não passou. Nada 

passa despercebido - nem o silêncio. 

  

A rádio corredor então, é imediata. Na roda do café, no almoço, no happy-hour. Todos os 

empregados vão comentar o que perceberam com aquele silêncio oficial, com o que ficou sem uma 

resposta. Com o que ficou no ar. Com a falta da comunicação interna. 

  

E as redes sociais, com suas vastidões de blogs, chats, comunidades e demais canais vão falar, vão 

comentar e construir uma imagem a respeito do silêncio. Porque o silêncio, que não se defende 

porque não emite sua versão oficial - perde uma grande oportunidade de esclarecer, de dar volta por 

cima e mudar percepções, influenciar. Porque se a palavra liberta, conecta, use; o silêncio perde, 

esconde, confunde, sonega. 

  

Afinal, não existem relações humanas sem comunicação. Sem conversa. São as pessoas que dão 

vida e voz às empresas, aos governos e às organizações. Mesmo dois mudos se comunicam por 

sinais e gestos. Portanto, o silêncio também fala. Mesmo que não queira dizer nada. 



  

Por isso, é preciso conversar. Sabe o quê, quando, como falar. Sabe ouvir. Saber responder. 

Interagir. Este é um mundo que clama por diálogo. Que demanda transparência. Assim como os 

mercados, os clientes e os consumidores. Assim como os cidadãos e os eleitores, mais do que 

nunca! E o silêncio é uma voz ruidosa. nunca foi bom conselheiro. Desde a briga de namorados. Até 

as suspeitas de escândalos financeiros, fraudes, desastres ambientais, acidentes de trabalho. 

  

O silêncio é um canto de sereia. Só parece uma boa solução, por que a voz do silêncio é um grito 

com enorme poder de eco. E se você não gosta do que está ouvindo, preste atenção no que está 

emitindo. Pois de qualquer maneira,  sempre vai comunicar alguma coisa. Quer queira, quer não. De 

maneira planejada, sendo previdente. Ou apagando incêndios, com enormes custos para a 

organização, o valor da marca, a motivação dos empregados e o próprio futuro do negócio. 

  

Enfim, o silêncio nem parece, mas é um grande tagarela. 

  
(Luiz Antônio Gaulia) Disponível em http://www.aberje.com.br/acervo_colunas_veasp?ID_COLUNA=96&ID_COLUNISTA=27 Acesso em 

19/07/2013 
  

Texto II 
  

Para Ver as Meninas 
  

Silêncio por favor 

Enquanto esqueço um pouco 

a dor no peito 

Não diga nada 

sobre meus defeitos 

Eu não me lembro mais 

Quem me deixou assim 

Hoje eu quero apenas 

Uma pausa de mil compassos 

Para ver as meninas 

E anda mais nos braços 

Só este amor 

Assim descontraído 

Quem sabe de tudo não fale 

Quem sabe nada se cale 

Se for preciso eu repito 

Porque hoje eu vou fazer 

Ao meu jeito eu vou fazer 

Um samba sobre o infinito 

Porque hoje eu vou fazer 

Ao meu jeito eu vou fazer 

Um samba sobre o infinito 

  
(Marisa Monte) Disponível em http://letras.mus.br/marisa-monte/47291/Acesso em 19/07/2013 

  

No texto I, a frase “Ou você pensa que só o nosso falar, comunica?” apresenta o pronome você que 

não faz referência a uma interlocutor específico. O mesmo procedimento é adotado, pelo vocábulo 

em destaque, no seguinte verso do texto II: 

 a)  “Enquanto esqueço um pouco!” 

 b)  “Eu não me lembro mais” 

 c)  “quem me deixou assim” 



 d)  “Quem não sabe nada se cale” 

 e)  “Ao meu jeito eu vou fazer” 

  

  
Questão 52: CESPE  

A língua que falamos, seja qual for (português, inglês...), não é uma, são várias. Tanto que um dos 

mais eminentes gramáticos brasileiros, Evanildo Bechara, disse a respeito: “Todos temos de ser 

poliglotas em nossa própria língua”. Qualquer um sabe que não se deve falar em uma reunião de 

trabalho como se falaria em uma mesa de bar. A língua varia com, no mínimo, quatro parâmetros 

básicos: no tempo (daí o português medieval, renascentista, do século XIX, dos anos 1940, de hoje 

em dia); no espaço (português lusitano, brasileiro e mais: um português carioca, paulista, sulista, 

nordestino); segundo a escolaridade do falante (que resulta em duas variedades de língua: a 

escolarizada e a não escolarizada) e finalmente varia segundo a situação de comunicação, isto é, o 

local em que estamos, a pessoa com quem falamos e o motivo da nossa comunicação ― e, nesse 

caso, há, pelo menos, duas variedades de fala: formal e informal. 

 

A língua é como a roupa que vestimos: há um traje para cada ocasião. Há situações em que se deve 

usar traje social, outras em que o mais adequado é o casual, sem falar nas situações em que se usa 

maiô ou mesmo nada, quando se toma banho. Trata-se de normas indumentárias que pressupõem 

um uso “normal”. Não é proibido ir à praia de terno, mas não é normal, pois causa estranheza. 

 

A língua funciona do mesmo modo: há uma norma para entrevistas de emprego, audiências 

judiciais; e outra para a comunicação em compras no supermercado. A norma culta é o padrão de 

linguagem que se deve usar em situações formais. 

 

A questão é a seguinte: devemos usar a norma culta em todas as situações? Evidentemente que não, 

sob pena de parecermos pedantes. Dizer “nós fôramos” em vez de “a gente tinha ido” em uma 

conversa de botequim é como ir de terno à praia. E quanto a corrigir quem fala errado? É claro que 

os pais devem ensinar seus filhos a se expressar corretamente, e o professor deve corrigir o aluno, 

mas será que temos o direito de advertir o balconista que nos cobra “dois real” pelo cafezinho? 

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

 

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

  

O pronome “outra” (l.11) está empregado em referência ao termo “A língua” (l.11). 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 53: FGV - Ana (TJ SC)/TJ SC/Administrativo/2015  

Assunto: Pronomes  

 

  

Na fala da ovelha (charge) há alguns problemas de correção; o fato linguístico que se opõe à norma 

culta da língua, nesse caso, é a: 

 a)  mistura de tratamentos; 

 b)  conjugação errada de verbos; 

 c)  falha na concordância; 

 d)  utilização de grafia errada; 

 e)  ambiguidade de construções. 

  
Questão 54: FGV  

"Naquela época, essas classes dos feios, dos negros e dos homossexuais, elas não se ofendiam. Elas 



sabiam que não era para atingir, para sacanear", desabafa. 

 

A justificativa das formas dos demonstrativos sublinhados é, respectivamente: 

 a)  tempo distante / referência a termos citados anteriormente; 

 b)  lugar afastado / referência a algo próximo ao enunciador; 

 c)  referência a um elemento mais afastado no contexto / referência pejorativa; 

 d)  referência a um termo próximo do leitor / tempo distante; 

 e)  tempo longínquo / referência pejorativa. 

  
Questão 55: VUNESP  

Leia o texto, para responder à questão. 

 

O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver 

sujeito às ameaças da injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo for mundo –, ele não poderá 

prescindir da luta. A vida do direito é a luta: luta dos povos, dos governos, das classes sociais, dos 

indivíduos. 

 

Todos os direitos da humanidade foram conquistados pela luta; seus princípios mais importantes 

tiveram de enfrentar os ataques daqueles que a ele se opunham; todo e qualquer direito, seja o 

direito de um povo, seja o direito do indivíduo, só se afirma por uma disposição ininterrupta para a 

luta. O direito não é uma simples ideia, é uma força viva. Por isso a justiça sustenta numa das mãos 

a balança com que pesa o direito, enquanto na outra segura a espada por meio da qual o defende. A 

espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada, a impotência do direito. Uma 

completa a outra, e o verdadeiro estado de direito só pode existir quando a justiça sabe brandir a 

espada com a mesma habilidade com que manipula a balança. 

 

O direito é um trabalho sem tréguas, não só do Poder Público, mas de toda a população. A vida do 

direito nos oferece, num simples relance de olhos, o espetáculo de um esforço e de uma luta 

incessante, como o despendido na produção econômica e espiritual. Qualquer pessoa que se veja na 

contingência de ter de sustentar seu direito participa dessa tarefa de âmbito nacional e contribui para 

a realização da ideia do direito. 

 

É verdade que nem todos enfrentam o mesmo desafio. A vida de milhares de indivíduos desenvolve-

se tranquilamente e sem obstáculos dentro dos limites fixados pelo direito. Se lhes disséssemos que 

o direito é a luta, não nos compreenderiam, pois só veem nele um estado de paz e de ordem. 

 
(Rudolf von Ihering, A luta pelo direito) 

  

Assinale a alternativa em que o pronome destacado está empregado de acordo com a norma-padrão. 

 a) O mundo conhece a paz graças aos povos, governos, classes sociais e indivíduos, cuja luta a 

garante. 

 b) Há milhares de indivíduos onde a sua vida se desenvolve tranquilamente e sem obstáculos. 

 c) A luta garante a conquista dos direitos da humanidade, o qual os princípios mais importantes 

dela foram atacados. 

 d) A Justiça tem numa das mãos uma balança, cuja representa a garantia de que o direito será 

pesado, ponderado. 

 e) O direito é uma força viva, onde os homens batalham incessantemente para manter. 

  
Questão 56: FCC  

 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

Um filme é uma criatura muito especial, muito específica, nascida das mesmas vontades antigas 



que levaram nossos antepassados a narrar uma caçada ao mamute nas paredes das cavernas. Num 

filme está um impulso ao mesmo tempo mais primitivo que o da leitura e mais tecnologicamente 

sofisticado que o do teatro. Como na leitura, queremos narrativas que alimentem a nossa 

imaginação − mas diferentemente do livro, onde mundos interiores, paisagens distantes, estados de 

espírito ou intenções ocultas podem ser descritos, deixando-a preencher o vácuo, o filme tem a 

obrigação de nos mostrar visualmente cada uma dessas coisas. Como no teatro, ele propõe a 

apreciação do movimento, da presença humana, da máscara do personagem − mas apenas com a 

intermediação da imagem captada. E assim, desse jeito tão peculiar, o cinema tem capturado nossa 

atenção, nossa imaginação e nosso tempo há mais de um século. 

  

Nos primórdios do cinema não havia montagem porque não havia o que montar: encantadas com a 

novidade da imagem em movimento, as plateias do final do século XIX contentavam- se com uma 

tomada estática, que durava algo em torno de três minutos. A necessidade de aumentar a duração 

das sessões só podia ser resolvida com a adição de mais imagens, um problema que Edwin Porter 

resolveu com inventividade. Em pouco mais de seis minutos, Porter costura cenas de um dia na 

vida de um bombeiro, estabelecendo o conceito narrativo que iria dominar o cinema comercial ao 

longo das décadas seguintes: as imagens se sucedem, convidando o espectador a organizá-las 

como uma história linear, com começo meio e fim. 

  

As normas que hoje regem o mercado da produção cinematográfica mundial não são exatas e 

rígidas, mas, basicamente, a filosofia principal é: um filme, mesmo “barato”, é caro; antes de 

investir a pequena fortuna necessária para que ele se torne realidade, há que se tentar ao máximo 

minimizar os riscos. E esse processo interessa de perto a nós, os espectadores, porque são as 

decisões tomadas durante essa tentativa que, em última análise, determinam a forma final que um 

filme terá, se ele será ousado ou conservador, cheio de estrelas ou repleto de desconhecidos, 

rodado em alguma ilha paradisíaca do Pacífico ou dentro de algum estúdio. 

 
(Adaptado de: BAHIANA, Ana Maria. Como ver um filme. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012, formato e-book.) 

  

...mais primitivo que o da leitura... (1º parágrafo) 

 

...convidando o espectador a organizá-las...(2º parágrafo) 

 

...deixando-a preencher o vácuo... (1º parágrafo) 

 

Os elementos sublinhados acima referem-se, na ordem dada, a: 

 a)  impulso − imagens − imaginação 

 b)  tempo − décadas − presença humana 

 c)  tempo − narrativas − imaginação 

 d)  filme − plateias − leitura 

 e)  impulso − imagens − presença humana 

  
Questão 57: FCC  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

Um filme é uma criatura muito especial, muito específica, nascida das mesmas vontades antigas 

que levaram nossos antepassados a narrar uma caçada ao mamute nas paredes das cavernas. Num 

filme está um impulso ao mesmo tempo mais primitivo que o da leitura e mais tecnologicamente 

sofisticado que o do teatro. Como na leitura, queremos narrativas que alimentem a nossa 

imaginação − mas diferentemente do livro, onde mundos interiores, paisagens distantes, estados de 

espírito ou intenções ocultas podem ser descritos, deixando-a preencher o vácuo, o filme tem a 

obrigação de nos mostrar visualmente cada uma dessas coisas. Como no teatro, ele propõe a 

apreciação do movimento, da presença humana, da máscara do personagem − mas apenas com a 



intermediação da imagem captada. E assim, desse jeito tão peculiar, o cinema tem capturado nossa 

atenção, nossa imaginação e nosso tempo há mais de um século. 

  

Nos primórdios do cinema não havia montagem porque não havia o que montar: encantadas com a 

novidade da imagem em movimento, as plateias do final do século XIX contentavam- se com uma 

tomada estática, que durava algo em torno de três minutos. A necessidade de aumentar a duração 

das sessões só podia ser resolvida com a adição de mais imagens, um problema que Edwin Porter 

resolveu com inventividade. Em pouco mais de seis minutos, Porter costura cenas de um dia na 

vida de um bombeiro, estabelecendo o conceito narrativo que iria dominar o cinema comercial ao 

longo das décadas seguintes: as imagens se sucedem, convidando o espectador a organizá-las 

como uma história linear, com começo meio e fim. 

  

As normas que hoje regem o mercado da produção cinematográfica mundial não são exatas e 

rígidas, mas, basicamente, a filosofia principal é: um filme, mesmo “barato”, é caro; antes de 

investir a pequena fortuna necessária para que ele se torne realidade, há que se tentar ao máximo 

minimizar os riscos. E esse processo interessa de perto a nós, os espectadores, porque são as 

decisões tomadas durante essa tentativa que, em última análise, determinam a forma final que um 

filme terá, se ele será ousado ou conservador, cheio de estrelas ou repleto de desconhecidos, 

rodado em alguma ilha paradisíaca do Pacífico ou dentro de algum estúdio. 

 
(Adaptado de: BAHIANA, Ana Maria. Como ver um filme. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012, formato e-book.) 

  

...onde mundos interiores... (1º parágrafo) 

 

O elemento sublinhado acima pode ser substituído por: 

 a)  aos quais 

 b)  em que 

 c)  cujos 

 d)  de que 

 e)  pelos quais 

  
Questão 58: FCC  

 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

Um filme é uma criatura muito especial, muito específica, nascida das mesmas vontades antigas 

que levaram nossos antepassados a narrar uma caçada ao mamute nas paredes das cavernas. Num 

filme está um impulso ao mesmo tempo mais primitivo que o da leitura e mais tecnologicamente 

sofisticado que o do teatro. Como na leitura, queremos narrativas que alimentem a nossa 

imaginação − mas diferentemente do livro, onde mundos interiores, paisagens distantes, estados de 

espírito ou intenções ocultas podem ser descritos, deixando-a preencher o vácuo, o filme tem a 

obrigação de nos mostrar visualmente cada uma dessas coisas. Como no teatro, ele propõe a 

apreciação do movimento, da presença humana, da máscara do personagem − mas apenas com a 

intermediação da imagem captada. E assim, desse jeito tão peculiar, o cinema tem capturado nossa 

atenção, nossa imaginação e nosso tempo há mais de um século. 

  

Nos primórdios do cinema não havia montagem porque não havia o que montar: encantadas com a 

novidade da imagem em movimento, as plateias do final do século XIX contentavam- se com uma 

tomada estática, que durava algo em torno de três minutos. A necessidade de aumentar a duração 

das sessões só podia ser resolvida com a adição de mais imagens, um problema que Edwin Porter 

resolveu com inventividade. Em pouco mais de seis minutos, Porter costura cenas de um dia na 

vida de um bombeiro, estabelecendo o conceito narrativo que iria dominar o cinema comercial ao 

longo das décadas seguintes: as imagens se sucedem, convidando o espectador a organizá-las 



como uma história linear, com começo meio e fim. 

  

As normas que hoje regem o mercado da produção cinematográfica mundial não são exatas e 

rígidas, mas, basicamente, a filosofia principal é: um filme, mesmo “barato”, é caro; antes de 

investir a pequena fortuna necessária para que ele se torne realidade, há que se tentar ao máximo 

minimizar os riscos. E esse processo interessa de perto a nós, os espectadores, porque são as 

decisões tomadas durante essa tentativa que, em última análise, determinam a forma final que um 

filme terá, se ele será ousado ou conservador, cheio de estrelas ou repleto de desconhecidos, 

rodado em alguma ilha paradisíaca do Pacífico ou dentro de algum estúdio. 

 
(Adaptado de: BAHIANA, Ana Maria. Como ver um filme. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012, formato e-book.) 

  

O elemento que NÃO é um pronome está sublinhado em: 

 a)  ...determinam a forma final que um filme terá... (3º parágrafo) 

 b)  ...e mais tecnologicamente sofisticado que o do teatro. (1º parágrafo) 

 c)  ...que durava algo em torno de três minutos. (2º parágrafo) 

 d)  ...o conceito narrativo que iria dominar o cinema... (2º parágrafo) 

 e)  As normas que hoje regem o mercado... (3º parágrafo) 

  
Questão 59: FCC  

 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

  

− E se a vida for como um cardápio? A pergunta pegou Rosinha de surpresa. Ela levantou os olhos 

do menu e se deparou com o marido em estado reflexivo. − Ora, Alfredo, deixe de filosofar e 

escolha logo o prato que vai querer. Os dois haviam saído para jantar e estavam na varanda do 

Bar Lagoa, de onde se pode ver um cantinho de céu e o Redentor. − Rosinha, pense nas 

consequências do que estou dizendo. Se a vida for como um cardápio, nós talvez estejamos 

escolhendo errado. No lugar da buchada de bode em que nossas vidas se transformaram, 

poderíamos nos deliciar com escargots. Experimentar sabores novos, mais sofisticados... − Por que 

a vida seria como um cardápio, Alfredo? Tenha dó. − E por que não seria? Ninguém sabe de fato o 

que é a vida, portanto qualquer acepção é válida, até prova em contrário. − Benhê, acorda. 

Ninguém vai aparecer para servir o seu cardápio imaginário. Na vida, a gente tem que ir buscar. A 

vida é mais parecida com um restaurante a quilo, self-service, entende? − Boa imagem. Concordo 

com o restaurante a quilo. É assim para quase todo mundo. Mas, quando evoluímos um pouco, 

chega a hora em que podemos nos servir à la carte. Rosinha, nós estamos nesse nível. Podemos 

fazer opções mais ousadas. − Alfredo, se você está querendo aventuras, variar o arroz com feijão, 

seja claro. Não me venha com essa conversa de cardápio existencial. Além disso, se a nossa vida 

virou uma buchada de bode, com quem você pensa experimentar essa coisa gosmenta, o tal 

escargot? − Querida, não reduza minhas ideias a uma trivial variação gastronômica. Minha 

hipótese, caso correta, tem implicações metafísicas. Se a vida for como um cardápio, do outro lado 

teria que existir o Grand Chef, o criador do menu. − Alfredo, fofo, agora você viajou na maionese. 

É o cúmulo querer reconstruir o imaginário religioso baseado no funcionamento de um restaurante. 

Só falta você dizer que, nesse seu céu, os anjos são os garçons! Nesse momento, dois chopes 

desceram sobre a mesa. Flutuaram entre as mãos alvas, quase diáfanas, de um dos velhos garçons 

do Bar Lagoa. Alfredo e Rosinha trocaram olhares de espanto e antes que pudessem dizer que 

ainda não haviam pedido nada, o garçom falou com voz grave: − Cortesia da casa. Já olharam o 

cardápio? 

 
(FARIA, Antônio Carlos de. "Cardápio existencial". Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult686u141.shtml) 

  

...deixe de filosofar e escolha logo o prato que vai querer. 

  



No lugar da buchada de bode em que nossas vidas se transformaram... 

 

...quando evoluímos um pouco, chega a hora em que podemos nos servir à la carte. 

 

Os pronomes sublinhados nos segmentos acima referem-se, respectivamente, a: 

 a)  prato / buchada de bode / hora 

 b)  prato / lugar / restaurante a quilo 

 c)  Alfredo / cardápio / hora 

 d)  Alfredo / buchada de bode / restaurante a quilo 

 e)  prato / cardápio / hora 

  
Questão 60: FCC  

 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

  

− E se a vida for como um cardápio? A pergunta pegou Rosinha de surpresa. Ela levantou os olhos 

do menu e se deparou com o marido em estado reflexivo. − Ora, Alfredo, deixe de filosofar e 

escolha logo o prato que vai querer. Os dois haviam saído para jantar e estavam na varanda do 

Bar Lagoa, de onde se pode ver um cantinho de céu e o Redentor. − Rosinha, pense nas 

consequências do que estou dizendo. Se a vida for como um cardápio, nós talvez estejamos 

escolhendo errado. No lugar da buchada de bode em que nossas vidas se transformaram, 

poderíamos nos deliciar com escargots. Experimentar sabores novos, mais sofisticados... − Por que 

a vida seria como um cardápio, Alfredo? Tenha dó. − E por que não seria? Ninguém sabe de fato o 

que é a vida, portanto qualquer acepção é válida, até prova em contrário. − Benhê, acorda. 

Ninguém vai aparecer para servir o seu cardápio imaginário. Na vida, a gente tem que ir buscar. A 

vida é mais parecida com um restaurante a quilo, self-service, entende? − Boa imagem. Concordo 

com o restaurante a quilo. É assim para quase todo mundo. Mas, quando evoluímos um pouco, 

chega a hora em que podemos nos servir à la carte. Rosinha, nós estamos nesse nível. Podemos 

fazer opções mais ousadas. − Alfredo, se você está querendo aventuras, variar o arroz com feijão, 

seja claro. Não me venha com essa conversa de cardápio existencial. Além disso, se a nossa vida 

virou uma buchada de bode, com quem você pensa experimentar essa coisa gosmenta, o tal 

escargot? − Querida, não reduza minhas ideias a uma trivial variação gastronômica. Minha 

hipótese, caso correta, tem implicações metafísicas. Se a vida for como um cardápio, do outro lado 

teria que existir o Grand Chef, o criador do menu. − Alfredo, fofo, agora você viajou na maionese. 

É o cúmulo querer reconstruir o imaginário religioso baseado no funcionamento de um restaurante. 

Só falta você dizer que, nesse seu céu, os anjos são os garçons! Nesse momento, dois chopes 

desceram sobre a mesa. Flutuaram entre as mãos alvas, quase diáfanas, de um dos velhos garçons 

do Bar Lagoa. Alfredo e Rosinha trocaram olhares de espanto e antes que pudessem dizer que 

ainda não haviam pedido nada, o garçom falou com voz grave: − Cortesia da casa. Já olharam o 

cardápio? 

 
(FARIA, Antônio Carlos de. "Cardápio existencial". Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult686u141.shtml) 

  

Ninguém sabe de fato o que é a vida... 

 

Querida, não reduza minhas ideias... 

 

Podemos fazer opções mais ousadas. 

 

Os trechos sublinhados são corretamente substituídos por pronomes em: 

 a)  Ninguém a sabe de fato / Querida, não as reduza / Podemo-las fazer 

 b)  Ninguém a sabe de fato / Querida, não as reduza / Podemos as fazer 

 c)  Ninguém a sabe de fato / Querida, não reduza-as / Podemos fazê-las 



 d)  Ninguém o sabe de fato / Querida, não nas reduza / Podemos fazê-lo 

 e)  Ninguém o sabe de fato / Querida, não as reduza / Podemos fazê-las 

  
Questão 61: FGV  

 

O texto a seguir refere-se à questão 
 

Um outro leitor declara o seguinte: “Toda vez que vejo, ou leio, no noticiário que alguém foi 

atingido por uma bala perdida eu me pergunto: porque será que as pessoas insistem em chamar de 

bala perdida aquela que atingiu alguém? Se o objetivo das balas é matar e, na melhor das 

hipóteses, ferir alguém, sempre que aquilo acontece a bala cumpriu sua função e, assim sendo, não 

deveria ser chamada de bala perdida”. 

  

Observe os segmentos do texto: 

 

I. “Toda vez que vejo, ou leio, no noticiário que alguém foi atingido por uma bala perdida eu 

me pergunto...” 

 

II. “... porque será que as pessoas insistem em chamar de bala perdida” 

 

III. “... aquela que atingiu alguém?” 

 

Assinale a opção que indica as frases em que a palavra sublinhada pertence à mesma classe 

gramatical. 

 a) as classes são diferentes. 

 b) I e II, somente. 

 c) I e III, somente. 

 d) II e III, somente. 

 e) I, II e III. 

  
Questão 62: FCC  

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

 

Eduardo Coutinho, artista generoso 
 

Uma das coisas mais bonitas e importantes da arte do cineasta Eduardo Coutinho, mestre dos 

documentários, morto em 2014, está em sua recusa aos paradigmas que atropelam nossa visão de 

mundo. Em vez de contemplar a distância grupos, classes ou segmentos, ele vê de perto pessoa por 

pessoa, surpreendendo- a, surpreendendo-se, surpreendendo-nos. Não lhe dizem nada expressões 

coletivistas como “os moradores do Edifício”, os “peões de fábrica”, “os sertanejos nordestinos”: 

os famigerados “tipos sociais”, usualmente enquadrados por chavões, dão lugar ao desafio de 

tomar o depoimento vivo de quem ocupa aquela quitinete, de investigar a fisionomia desse operário 

que está falando, de repercutir as palavras e os silêncios do morador de um povoado da Paraíba. 

 

Essa dimensão ética de discernimento e respeito pela condição singular do outro deveria ser o 

primeiro passo de toda política. Nem paternalismo, nem admiração prévia, nem sentimentalismo: 

Coutinho vê e ouve, sabendo ver e ouvir, para conhecer a história de cada um como um processo 

sensível e inacabado, não para ajustar ou comprovar conceitos. Sua obsessão pela cena da vida é 

similar à que tem pela arte, o que torna quase impossível, para ele, distinguir uma da outra, opor 

personagem a pessoa, contrapor fato a perspectiva do fato. Fazendo dessa obsessão um eixo de sua 

trajetória, Coutinho viveu como um homem/artista crítico para quem já existe arte encarnada no 

corpo e suspensa no espírito do outro: fixa a câmera, abre os olhos e os ouvidos, apresenta-se, 



mostra-se, mostra-o, mostra-nos. 

 
(Armindo Post, inédito) 

  

  

Está plenamente adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados na seguinte frase: 

 a)  A perspectiva ética aonde Coutinho manifesta todo o respeito pela pessoa que retrata é uma das 

características nas quais seus filmes se distinguem. 

 b)  O paternalismo e o sentimentalismo, posições das quais muitos se agarram para tratar o outro, 

não são atitudes por onde Coutinho tenha mostrado qualquer inclinação. 

 c)  As expressões coletivistas, com cujas Coutinho jamais se entusiasmou, são chavões em que se 

deixam impressionar as pessoas de julgamento mais apressado. 

 d)  As pessoas por quem Coutinho se interessasse eram retratadas de modo a ter destacados os 

atributos pelos quais ele se deixara atrair. 

 e)  Os paradigmas já mecanizados, nos quais muitos se deixam nortear, não mereciam de Coutinho 

nenhum crédito, pois só lhe importava a singularidade de cuja as pessoas são portadoras. 

  
Questão 63: FCC  

 

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

 

Preconceitos 
 

Preconceitos são juízos firmados por antecipação; são rótulos prontos e aceitos para serem 

colados no que mal conhecemos. São valores que se adiantam e qualificam pessoas, gestos, ideias 

antes de bem distinguir o que sejam. São, nessa medida, profundamente injustos, podendo 

acarretar consequências dolorosas para suas vítimas. São pré-juízos. Ainda assim, é forçoso 

reconhecer: dificilmente vivemos sem alimentar e externar algum preconceito. 

 

São em geral formulados com um alcance genérico: “o povo tal não presta”, “quem nasce ali é 

assim”, “música clássica é sempre chata”, “cuidado com quem lê muito” etc. Dispensamnos de 

pensar, de reconhecer particularidades, de identificar a personalidade própria de cada um. 

“Detesto filmes franceses”, me disse um amigo. “Todos eles?” − perguntei, provocador. “Quem viu 

um já viu todos”, arrematou ele, coroando sua forma preconceituosa de julgar. 

 

Não confundir preconceito com gosto pessoal. É verdade que nosso gosto é sempre seletivo, mas ele 

escolhe por um critério mais íntimo, difícil de explicar. “Gosto porque gosto”, dizemos às vezes. 

Mas o preconceito tem raízes sociais mais fundas: ele se dissemina pelas pessoas, se estabelece 

sem apelação, e quando damos por nós estamos repetindo algo que sequer investigamos. Uma das 

funções da justiça institucionalizada é evitar os preconceitos, e o faz julgando com critério e 

objetividade, por meio de leis. Adotar uma posição racista, por exemplo, não é mais apenas 

preconceito: é crime. Isso significa que passamos, felizmente, a considerar a gravidade extrema das 

práticas preconceituosas. 

 
(Bolívar Lacombe, inédito) 

  

  

Empregam-se corretamente as expressões destacadas em: 

 a)  O crime racial constitui uma maneira de penalizar aqueles de que se deixam levar por atitudes 

que rejeitam um outro a quem se é diferente. 

 b)  As ações movidas por preconceito, aonde se observa um juízo prévio de um indivíduo de que 

não se conhece muito bem, devem ser repreendidas. 

 c)  A propagação de preconceitos, fenômeno pelo qual todos podemos ser responsáveis, deve ser 



abrandada por penalizações rigorosas, às quais os infratores estejam sujeitos. 

 d)  O preconceito é uma maneira com que os grupos sociais encontraram para excluir aqueles que 

são considerados estranhos e de quem não se confia. 

 e)  As leis são um meio ao qual o preconceito pode ser contido, mas não extinto, pois ele estará 

presente mesmo nas culturas às quais o punem com rigor. 

  
Questão 64: FGV  

 

Texto 

  

“Quatro argumentos para acabar com a televisão” – Jerry Mander 

  

Este livro é o primeiro a sustentar que a televisão não pode ser melhorada. Os problemas da 

televisão inerentes à própria tecnologia são tão perigosos – para a saúde física e mental para o meio 

ambiente e para a evolução democrática – que este instrumento de massas deveria ser eliminado. 

Associando as suas experiências pessoais a uma investigação meticulosa e inédita, o autor aborda 

aspectos da televisão raramente examinados e que nunca antes dele tinham sido relacionados. A 

ideia de que todas as tecnologias são “neutras” e constituem instrumentos benignos que podem ser 

utilizados bem ou mal é assim abertamente posta em causa nesta obra. Falar duma reforma da 

televisão segundo o autor é tão «absurdo como falar da reforma duma tecnologia como a do 

armamento». 

  

“Este livro é o primeiro a sustentar que (1) a televisão não pode ser melhorada. Os problemas da 

televisão inerentes à própria tecnologia são tão perigosos – para a saúde física e mental para o meio 

ambiente e para a evolução democrática – que (2) este instrumento de massas deveria ser eliminado. 

Associando as suas experiências pessoais a uma investigação meticulosa e inédita, o autor aborda 

aspectos da televisão raramente examinados e que (3) nunca antes dele tinham sido relacionados. A 

ideia de que (4) todas as tecnologias são “neutras” e constituem instrumentos benignos que (5) 

podem ser utilizados bem ou mal é assim abertamente posta em causa nesta obra.” 

 

Cinco ocorrências do vocábulo QUE estão numeradas no texto; as ocorrências em que esse 

vocábulo não possui um significado real, porque NÃO se refere a nenhum termo anterior, são: 

 a) (1) (2); 

 b) (2) (3); 

 c) (3) (4) (5); 

 d) (1) (2) (4); 

 e) (1) (3) (5). 

  
Questão 65: FGV  

 

TEXTO 1 – O mito da maioridade penal 

 

Marcelo Freixo, O Globo, 02/04/2015 

 

“Quando falo sobre redução da maioridade penal, costumo dizer que a sociedade precisa decidir em 

que banco quer ver a juventude. Se no banco da escola ou no banco dos réus. Anteontem, o 

Congresso Nacional sinalizou que prefere a segunda opção. A Comissão de Constituição e Justiça 

da Câmara dos Deputados aprovou a constitucionalidade da PEC que reduz a maioridade penal de 

18 para 16 anos”. 

  

“Se no banco da escola ou no banco dos réus. Anteontem, o Congresso Nacional sinalizou que 

prefere a segunda opção”. 



 

A forma correta dos demonstrativos na substituição do termo sublinhado é: 

 a) esse/àquele; 

 b) este/àquele; 

 c) aquele a esse; 

 d) aquele a este; 

 e) esse a este. 

  
Questão 66: CESPE  

Texto III 
 

A UnB investe em ideias e projetos comprometidos com a crítica social e a reflexão. Muitas dessas 

experiências têm fomentado o debate nacional de temas polêmicos da realidade brasileira, das quais 

uma foi a criação, em 2003, de cotas no vestibular para inserir negros e indígenas na universidade e 

ajudar a corrigir séculos de exclusão racial. A medida foi polêmica, mas a UnB — a primeira 

universidade federal a adotar o sistema — buscou assumir seu papel na luta por um projeto de 

combate ao racismo e à exclusão. 

 

Outra inovação é o Programa de Avaliação Seriada (PAS), criado como alternativa ao vestibular, em 

que candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de cada uma das séries do ensino 

médio. A intenção é a de estimular as escolas a preparar melhor o aluno, com conteúdos mais 

densos desde o primeiro ano do ensino médio. Em treze anos de criação, mais de oitenta mil 

estudantes participaram desse processo seletivo, dos quais 13.402 tornaram-se calouros da UnB. 

 
Internet: < www.unb.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item que se segue com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto III. 

  

Na linha 5, o pronome relativo “que” refere-se a “vestibular”. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 67: FCC  

Atenção: Considere o poema abaixo para responder à questão. 

 

O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 

 

Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia 

 

Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. 

 

O Tejo tem grandes navios 

E navega nele ainda, 

Para aqueles que veem em tudo o que lá não está, 

A memória das naus. 

  

O Tejo desce de Espanha 

E o Tejo entra no mar em Portugal 

Toda a gente sabe isso. 

Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia 

E para onde ele vai 

E donde ele vem 

E por isso, porque pertence a menos gente, 



É mais livre e maior o rio da minha aldeia. 

  

Pelo Tejo vai-se para o Mundo 

Para além do Tejo há a América 

E a fortuna daqueles que a encontram 

Ninguém nunca pensou no que há para além 

Do rio da minha aldeia. 

  

O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. 

Quem está ao pé dele está só ao pé dele. 

 
(Alberto Caeiro) 

  

O elemento que NÃO é um pronome está sublinhado em: 

 a)  E a fortuna daqueles que a encontram 

 b)  Porque o Tejo não é o rio que corre... 

 c)  Para aqueles que veem em tudo... 

 d)  Ninguém nunca pensou no que há... 

 e)  O Tejo é mais belo que o rio... 

  

  
Questão 68: FCC  

 

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

 

Lições dos museus 
 

Os museus, ao contrário do que se imagina, são uma invenção moderna: nasceram durante a 

Revolução Francesa, no final do século XVIII. Os parisienses revoltados arrebentaram as casas 

dos nobres e se serviram de bens, mobiliário e objetos de arte. O quebra-quebra era um jeito de 

decretar que acabara o tempo dos privilégios. A Assembleia Nacional debateu durante meses para 

chegar à conclusão de que os restos do luxo dos aristocratas deviam ser considerados patrimônio 

da nação. Seriam, portanto, reunidos e instalados em museus que todos visitariam, preservando 

agradavelmente a lembrança de tempos anteriores. 

 

A questão em debate era a seguinte: será que fazia sentido preservar o passado, uma vez que 

estava começando uma nova era em que os indivíduos não mais seriam julgados por sua origem, 

mas por sua capacidade e potencialidades pessoais? Não seria lógico destruir os vestígios de 

épocas injustas para começar tudo do zero? Prevaleceu o partido segundo o qual era bom 

conservar os restos do passado iníquo e transformá-los em memórias coletivas. 

 

Dessa escolha nasceram os museus e, logo depois, a decisão de preservar os monumentos 

históricos. Na mesma época, na Europa inteira, ganhou força o interesse pela História. A 

justificativa seria: lembrar para não repetir. Não deu muito certo, ao que tudo indica, pois nunca 

paramos de repetir o pior. No fundo, não queremos que o passado decida nosso destino: o que nos 

importa, em princípio, é sempre o futuro. 

 
(Adaptado de: CALLIGARIS, Contardo. Terra de ninguém. São Paulo: Publifolha, 2004, p. 330-331) 

  

Está correto o emprego do elemento sublinhado na seguinte frase: 

 a) Os debates da Assembleia Nacional, à que se refere o autor, foram calorosos. 

 b) As casas dos nobres de cujas se lançaram os revoltosos foram saqueadas. 

 c) O tempo com que frequentemente nos importamos não é o passado, mas o futuro. 



 d) Há no passado muitas lições históricas em cujas podemos aprender. 

 e) Os museus e os monumentos são instituições aonde algum aprendizado da história sempre se dá. 

  
Questão 69: VUNESP  

Leia o texto e responda à questão. 

  

A consciência crítica 

  

No exercício da atividade de headhunter *, tenho passado grande parte da vida entrevistando e 

avaliando profissionais de todas as idades, sexo e nacionalidade e, ao longo desse tempo, tenho 

notado também as competências que frequentemente faltam aos brasileiros. 

  

Uma delas, rara de encontrar e não é de hoje, chamo de consciência crítica. Essa habilidade permite 

às pessoas que a têm tomar posições firmes diante dos dilemas da vida, fazer julgamentos precisos e 

dar opiniões claras quando necessário. Não me refiro aqui àquela falsa força das pessoas que dizem 

o que pensam com contundência, sem nem medir os danos que uma frase mal colocada pode causar. 

A consciência crítica é fruto de uma rara combinação de conhecimento e sabedoria – duas coisas 

diferentes. Talvez, por isso, seja difícil de encontrar. 

  

O conhecimento são os recursos que temos e usamos para fazer um diagnóstico. Precisamos separar 

fatos de opiniões, usar modelos mentais que facilitem a organização de informações e ser 

cuidadosos com os detalhes. Antes de fazer uma crítica, precisamos desse diagnóstico bem-feito. A 

sabedoria contribui para a elaboração da síntese, que é a conclusão de nosso raciocínio e a maneira 

como expressaremos a crítica consistente e, de preferência, construtiva. 

  

Minhas observações de profissionais brasileiros mostram que, muitas vezes, exatamente por não ter 

desenvolvido sua consciência crítica, a pessoa não assume nem defende posições, não opina quando 

perguntada e se esconde atrás de uma falsa postura educada, para não fazer um julgamento sobre 

um fato ou sobre uma atitude. 

  

Um traço forte da cultura brasileira é a busca da harmonia, mas ela não pode e não deve ocupar o 

espaço de posições firmes, de posturas íntegras e do prazer de assumir e defender uma causa. O pior 

arrependimento vem sempre da omissão e raramente da ação. 

  
(Luiz Carlos Cabrera. Você S/A, janeiro de 2015. Adaptado) 

  
* Headhunter: aquele que seleciona os melhores profissionais para áreas executivas. 

  

Entre os recursos que o profissional deve considerar para pôr em prática o conhecimento, estão: a 

construção de um diagnóstico preciso,            interfere a capacidade para distinguir fatos e opiniões; 

a organização de informações,          o uso de modelos mentais pode contribuir; e a observação dos 

detalhes,         se deve dar bastante atenção. 

  

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas desse texto devem ser preenchidas, 

respectivamente, por: 

 a) com a qual … para a qual … dos quais 

 b) com a qual … na qual … para os quais 

 c) pela qual … da qual … aos quais 

 d) na qual … para a qual … aos quais 

 e) na qual … da qual … dos quais 

  
Questão 70: FGV  

 



Em relação ao emprego tradicional dos pronomes pessoais, assinale a opção que indica a frase que 

está totalmente correta. 

 a) Essas roupas estão aí para mim levar para casa. 

 b) Entre mim e minha namorada não há problemas. 

 c) Observei eles da janela de meu quarto. 

 d) Todos saíram com nós depois de meia hora. 

 e) Ao mar, foi-lhe jogado o corpo do marinheiro. 

  
Questão 71: FGV  

 

Assinale a opção que indica a frase em que o emprego da forma “mim” contraria a norma culta da 

língua. 

 a) Para mim, assistir às aulas é questão de princípio. 

 b) Tudo foi feito em segredo, entre mim e a empresa. 

 c) A mim, ninguém me engana. 

 d) Tinham receio de mim, após a festa, nunca mais voltar. 

 e) Desmaiei e demorei a voltar a mim. 

  
Questão 72: FGV  

 

Assinale a opção que indica a frase em que houve a troca indevida de onde por aonde. 

 a) “O bom não é bom onde o ótimo é esperado.” (Thomas Fuller) 

 b) “Não olhe onde você caiu, mas onde você escorregou.” (Provérbio) 

 c) “Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode fazer seu ninho.” (Diane de 

Beausacq) 

 d) “Não importa onde você vá, você estará lá.” (Saul Gorn) 

 e) “Outono é uma segunda primavera onde cada folha é uma flor.” (Albert Camus) 

  

 

Questão 74: FUNCAB  

 

Texto para responder à questão. 

 

Peste Alada 

 

Mosquitos são criaturas terríveis. Estima-se que eles tenham sido responsáveis por metade de todas 

as mortes de seres humanos ao longo da história. Ou seja, mataram mais gente do que qualquer 

outra coisa. Isso acontece porque, como se multiplicam rápido e em enormes quantidades, são 

excelentes transmissores de doenças - como a dengue, que é causada por um vírus chamado DENV. 

O mosquito pica uma pessoa infectada, adquire o vírus, e o espalha para outras pessoas ao picá-las 

também. A dengue é uma doença séria, que pode matar, e um grande problema no Brasil: em 2013, 

o Ministério da Saúde registrou 1,4 milhão de casos, mais que o dobro do ano anterior. Tudo culpa 

do Aedes aegypti. Ele é um mosquito de origem africana, que chegou ao Brasil via navios negreiros, 

na época do comércio de escravos. E hoje, impulsionado pela globalização, levou a dengue a mais 

de cem países (na década de 1970, apenas nove tinham epidemias da doença). Os números mostram 

que, mesmo com todos os esforços de combate e campanhas de educação e prevenção, o mosquito 

está ganhando a guerra. 

 

Entra em cena o OX513A, que foi criado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele é idêntico 

ao Aedes aegypti - exceto por dois genes modificados, colocados pelo homem. Um deles faz as 

larvas do mosquito brilharem sob uma luz especial (para que elas possam ser identificadas pelos 

cientistas). O outro é uma espécie de bomba-relógio, que mata os filhotes do mosquito. A ideia é 



que ele seja solto na natureza, se reproduza com as fêmeas de Aedes e tenha filhotes defeituosos - 

que morrem muito rápido, antes de chegar à idade adulta, e por isso não conseguem se reproduzir. 

Com o tempo, esse processo vai reduzindo a população da espécie, até extingui-la. Recentemente, a 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, 

aprovou o mosquito. E o Brasil se tornou o primeiro país do mundo a permitir a produção em 

grande escala do OX513A - que agora só depende de uma última liberação da Anvisa. A Oxitec, 

empresa criada pela Universidade de Oxford para explorar a tecnologia, acredita que isso vai 

ocorrer. Tanto que acaba de inaugurar uma fábrica em Campinas para produzir o mosquito. 

 

O OX513A já foi utilizado em testes na Malásia, nas Ilhas Cayman (no Caribe) e em duas cidades 

brasileiras: Jacobina e Juazeiro, ambas na Bahia. Deu certo. Em Juazeiro, a população deAedes 

aegypti caiu 94% após alguns meses de tratamento com os mosquitos transgênicos. Em Jacobina, 

92%. As outras formas de combate, como mutirões de limpeza, campanhas educativas e visitas de 

agentes de saúde, continuaram sendo realizadas. "Nós não paramos nenhuma ação de controle. 

Adicionamos mais uma técnica", diz a bióloga Margareth Capurro, da USP, coordenadora técnica 

das experiências. Há indícios de que o mosquito transgênico funciona. Mas ele também tem seu 

lado polêmico. 

 

[ ... ] 

 

Mas, e se o mosquito OX513A sofresse uma mutação, e se tornasse imune ao gene letal? Afinal, é 

assim que a evolução funciona. Mutações são inevitáveis. [ ... ] A Oxitec diz que não há risco. Ela 

estima que até 5% dos filhotes transgênicos poderão sobreviver ao gene letal, e chegar à idade 

adulta. Mas eles serão menores e mais fracos do que· os mosquitos "selvagens", e por isso não 

conseguirão se reproduzir. Mesmo se conseguirem, em tese não terão nenhuma característica que os 

torne mais perigosos que o Aedes comum. Além disso, como eles são criados em laboratório, seu 

DNA pode ser monitorado. "Os dois genes [que foram] inseridos são muito estáveis. A linhagem 

OX513A foi criada em 2002, e até agora teve mais de cem gerações em laboratório, sem nenhuma 

mudança nos genes inseridos", afirmou a empresa em nota enviada à SUPER. 

 
Revista Superinteressante, edição 337, set de 2014 

  

O pronome relativo destacado em: "Ele é um mosquito de origem africana, QUE chegou ao Brasil 

via navios negreiros, na época do comércio de escravos." funciona como elemento de coesão que, 

no texto, retoma o termo: 

 a)  africana. 

 b)  escravos. 

 c)  navios. 

 d)  mosquito. 

 e)  origem. 

  

  
Questão 75: CESPE  

 

Com referência a aspectos gerais da redação oficial e à adequação da linguagem ao tipo de 

documento, julgue o item seguinte de acordo com as disposições do Manual de Redação da 

Presidência da República. 

  

O uso da forma de tratamento Vossa Excelência é adequado em documento dirigido a um ministro 

do Tribunal de Contas da União ou a um conselheiro de tribunal de contas estadual. 

 Certo  

 Errado  

  



Questão 76: FCC  

 

 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

Recém-chegado a Roma em 1505, Michelangelo Buonarroti foi contratado para fazer aquela que 

vislumbrava como a obra de sua vida. O jovem que acabara de se consagrar como escultor do 

Davi recebeu a incumbência de criar o futuro túmulo do papa Júlio II. O projeto consistia no maior 

conjunto de esculturas desde a antiguidade. Mas Júlio II mudou de ideia: antes de fazer o túmulo, 

resolveu reconstruir a Catedral de São Pedro. Com o adiamento, Michelangelo recebeu um prêmio 

de consolação: pintar o teto de uma capela de uso reservado que se encontrava em estado 

deplorável. 

 

Michelangelo resistiu a pintar a capela não apenas por julgar que seria um projeto menor. Relatos 

indicam que, na raiz disso, havia uma forte insegurança. O artista, que se considerava um escultor, 

cortava de forma peremptória quando lhe pediam uma pintura: “não é minha profissão”. Hoje, é 

curioso imaginar que o criador do teto da Capela Sistina possa ter resistido a seu destino. 

 

Michelangelo fez fortuna servindo a sete papas e a outros tantos notáveis, como o clã florentino dos 

Medici. Nem sempre, porém, entregava o que prometia. Para sobreviver, enfim, Michelangelo teve 

de enfrentar questões que afligem os seres humanos em qualquer tempo. Como no caso de sua 

resistência a trocar a escultura pela pintura, quem nunca tremeu nas bases ao ser forçado a sair de 

sua zona de conforto? Em matéria de pressão competitiva, a arte renascentista não diferia tanto do 

ambiente de busca pelo alto desempenho das corporações modernas. O jovem Michelangelo penou 

para demonstrar o valor de seu gênio numa Florença dominada por estrelas veteranas como 

Leonardo da Vinci. 

 

O corpo humano foi o campo de batalha artística de Michelangelo. Como definiu o pintor futurista 

Umberto Boccioni (1882-1916), essa era sua “matéria arquitetônica para a construção dos 

sonhos”. Michelangelo criou corpos perfeitos, mas irreais: o Davi tem musculatura de homem 

adulto, mas compleição de menino. Com isso, o artista resgatava a imagem juvenil dos deuses 

gregos. 

 
(Adaptado de Revista VEJA. Edição 2445, 30/09/2015) 

  

Michelangelo resistiu a pintar a capela... 

 

...que afligem os seres humanos... 

 

O jovem Michelangelo penou para demonstrar o valor de seu gênio... 

 

Fazendo-se as alterações necessárias, os elementos sublinhados acima foram corretamente 

substituídos por um pronome, respectivamente, em: 

 a) lhe pintar – lhes afligem – o demonstrar 

 b) pintar-lhe – afligem-nos − demonstrar-lhe 

 c) pintá-la – afligem-lhes – demonstrá-lo 

 d) pintá-la – os afligem – demonstrá-lo 

 e) pintar-lhe – os afligem – lhe demonstrar 

  
Questão 77: IBFC  

 

 

Leia o trecho a seguir e, sobre ele, responda à questão: 



 

“Se a estes contemplarem com seu voto, estarão contrariando os primeiros, os grandes interessados 

em que vidas pessoais sejam livremente retratadas, transformadas em ativos comerciais de grande 

valor para a montagem do espetáculo midiático que está, hoje em dia, para muito além do 

interesse público na circulação da informação, o jornalismo. ” (2°§) 

  

A respeito da classe gramatical das palavras em destaque, a alternativa que as classifica 

corretamente, na ordem em que se encontram no trecho, é: 

 a)  pronome demonstrativo e conjunção 

 b)  pronome indefinido, e pronome relativo 

 c)  pronome demonstrativo e pronome relativo 

 d)  pronome indefinido e conjunção 

 e)  pronome pessoal e conjunção 

  
Questão 78: CESPE  

 

O Programa de Responsabilidade Socioambiental Viver Direito do TJDFT foi instituído por meio da 

Portaria GPR n.º 1.313/2012. As bases do Programa Viver Direito, seus objetivos e sua meta 

permanente são apresentados, respectivamente, nos artigos 1.º, 2.º e 3.º da referida portaria, os quais 

são transcritos abaixo: 

  

Art. 1.º Reeditar o Programa de Responsabilidade Socioambiental do TJDFT Viver Direito, cuja 

base é a Agenda Socioambiental do TJDFT que, em permanente revisão, estabelece novas ações 

sociais e ambientais e as integra às existentes no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e 

Territórios, visando à preservação e à recuperação do meio ambiente, por meio de ações sociais 

sustentáveis, a fim de torná-lo e mantê-lo ambientalmente correto, socialmente justo e 

economicamente viável. 

  

Art. 2.º O Programa de Responsabilidade Socioambiental Viver Direito objetiva indicar e programar 

ações bem como sensibilizar os públicos interno e externo quanto ao exercício dos direitos sociais, à 

gestão adequada dos resíduos gerados pelo órgão, ao combate a todas as formas de desperdício dos 

recursos naturais e à inclusão de critérios socioambientais nos investimentos, nas construções, nas 

compras e nas contratações de serviços da instituição. 

  

Art. 3.º Define-se como meta permanente do Viver Direito a gestão ambientalmente saudável, 

caracterizada pela adoção de práticas ecologicamente eficientes, que visem poupar matéria-prima, 

água e energia, bem como enfatizem a reciclagem de resíduos e a promoção da cidadania e da paz 

social, com base no desenvolvimento do ser humano e na preservação da vida. 

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

 

A respeito das estruturas linguísticas do texto precedente, julgue o item subsequente. 

 

Na linha 4, o antecedente do pronome relativo “cuja” é “base”, o que justifica o emprego do 

feminino singular nesse pronome. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 79: VUNESP  

 

Leia a tirinha e responda à questão. 

  

 



  
(Bob Thaves, O Estado de S. Paulo, 06.06.2010) 

  

Supondo que o serviçal do rei empregasse outra frase para comentar com seu colega a reação do 

monarca diante dos protestos, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, ele se 

expressaria corretamente ao dizer: 

 a) Sua Majestade não se deu conta de que está desprestigiado pelo povo. 

 b) Sua Majestade não se deu conta de que estais desprestigiada pelo povo. 

 c) Vossa Majestade não se deu conta de que estais desprestigiado pelo povo. 

 d) Vossa Majestade não se deu conta de que está desprestigiado pelo povo. 

 e) Vossa Majestade não se deu conta de que está desprestigiada pelo povo. 

  
Questão 80: BIO-RIO  

 

TEXTO 
 

Cultivar em casa 
 

Vamos combinar: tudo que tem comida é melhor. Acho que as plantas sabem disso há muito tempo 

e foi essa a maneira que elas encontraram para que suas sementes percorressem o mundo. Oferecem 

um fruto saboroso e a semente vai junto. Os animais e até o ser humano se deliciam e, em troca, 

carregam a semente para garantir que a planta deixe descendentes. Parece bem justo. 

 

Mas bom mesmo é ter uma bela árvore frutífera no jardim. Durante todo o ano ela alimenta o 

espírito com sua beleza, dá conforto com sua sombra, vive a glória da floração e depois frutifica. 

 

Esse é o melhor momento. Não é só o ato de saborear os frutos. É acompanhar o desenvolvimento 

de cada um deles, em uma relação quase íntima, até o amadurecimento, quando se oferecem belos e 

cheirosos, no ponto para serem degustados. 

 

Pitangas e mangas, tangerinas e bananas, jabuticabas e mamões. É a natureza que você põe à mesa 

repleta de beleza, perfumes e sabores. Não existe nada melhor que comer do próprio jardim as 

frutas cultivadas por você mesmo. 

 
(Roberto Araújo, Frutíferas para cultivar em casa, Editora Europa, 2016) 

  

“Esse é o melhor momento”; o melhor momento é o de: 

 a)  alimentar o espírito. 

 b)  embelezar a paisagem. 

 c)  dar conforto com a sombra. 

 d)  gerar belas flores. 

 e)  produzir frutos. 

  

  
Questão 81: FUNDEP  

 

Em relação ao uso dos pronomes de tratamento, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a) Vossa Majestade, a Rainha, apresenta-se às 17 horas. 

 b) Vossa Santidade, o Papa Francisco, visitará o Chile em breve. 

 c) Vossa Excelência, o Reitor João da Silva, reitera as boas-vindas. 

 d) Vossa Alteza, a Princesa Aurora, autoriza a publicação do veto. 

  
Questão 82: IBFC  



 

 

  

No trecho “Teve uma melhora surpreendente, que os médicos não souberam explicar” (6°§), o 

pronome em destaque, no contexto em que se encontra, tem como referente: 

 a)  Dr. Ariosto 

 b)  melhora surpreendente 

 c)  médicos 

 d)  Dona Quiléia 

  
Questão 83: FCC  

  

No segmento de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas (3o parágrafo), o termo 

sublinhado pode ser substituído corretamente por: 

 a)  de cuja 

 b)  dos quais 

 c)  de qual 

 d)  de quanta 

 e)  de cujos 

  

 

Questão 85: VUNESP  

  

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, o pronome relativo onde está corretamente 

empregado em: 

 a)  A descoberta da primeira página perdida, onde ocorreu em fevereiro de 2013, deflagrou a 

procura pelo restante do manuscrito. 

 b)  A obra de Galeno, onde se intitula “Das misturas e poderes das drogas simples”, pode esclarecer 

como a Medicina se espalhou pelo mundo antigo. 

 c)  Atualmente, os especialistas estão trabalhando para decifrar os textos, onde são praticamente 

invisíveis a olho nu. 

 d)  Durante séculos, onde a leitura dessa obra de Galeno foi obrigatória para aspirantes à Medicina, 

surgiram diversas traduções do original. 

 e)  Iniciou-se uma caçada global às folhas que faltavam e pesquisou-se em várias instituições 

mundo afora, onde elas finalmente foram encontradas. 

  

  
Questão 86: CESPE  

Texto 
  

Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez teria um escritório para 

trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda de reflexões e 

leitura: uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria a grande e sonhada 

estante onde caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a seu Joaquim, um marceneiro 

que tinha oficina na rua Garcia D’Ávila com Barão da Torre. 

  

O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era quase em frente ao prédio onde morava Mário 

Pedrosa, entre a Farme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinicius de Moraes. Estava ali 

havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto que, quando seu Joaquim, ao 

preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria entregue a estante, tive um momento de 

hesitação. Mas foi só um momento. Pensei rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica 

quase em frente, deve ser 227”. Mas lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, 



apesar de ficar em frente ao do Mário, havia uma diferença na numeração. 

  

― Visconde de Pirajá, 127 ― respondi, e seu Joaquim desenhou o endereço na nota. 

― Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês estará lá sua estante. 

― Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz esse prazo. 

― A estante é grande, dá muito trabalho... Digamos, três semanas. 

  
Ferreira Gullar. A estante. In: A estranha vida banal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989 (com adaptações). 

  

Julgue o seguinte item, a respeito de aspectos linguísticos do texto. 

  

Seria mantida a correção do texto caso o trecho “onde caberiam” fosse substituído por que caberia. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 87: FCC  

 

O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato. Os objetos que 

nele se encontram reunidos trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e 

religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e conquistas: a maior parte presta 

homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As obras modernas são, mais 

genericamente, animadas pelo espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os 

poderes, o estado das coisas. O museu reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe 

tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas: a qualidade artística. Suas 

diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A violência de que participavam, 

ou que combatiam, é esquecida. O museu parece assim desempenhar um papel de pacificação 

social. A guerra das imagens extingue-se na pacificação dos museus. 

 

Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. 

Desde então, dois pontos de vista concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, o museu é 

por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal, separada de seus pretextos, libertada de 

suas sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um "depósito de despojos". Por um lado, o 

museu facilita o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um 

destino igualmente estético, mas, desta vez, concebido como um estado letárgico. 

 

A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do 

simbólico, e a musealização progressiva dos objetos de uso como outros tantos escândalos 

sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do "escândalo". Para que haja escândalo, 

é necessário que tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada crítica escandalizada dirigida 

ao museu, seria interessante desvendar que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? 

A singularidade absoluta da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto 

original? Estranha inversão de perspectiva. Porque, simultaneamente, a crítica mais comum contra 

o museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por retirar as 

obras de sua origem, é realmente "o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu 

caráter mais violento e mais ultrajante". Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de 

alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com nossa ilusão da presença 

mantida e da arte conservada. 

 
(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2012, p. 68-71) 

  

... suas financiadoras 

Suas diferenças funcionais... 

... seu caráter mais violento... 



 

Os pronomes dos trechos acima referem-se, respectivamente, a: 

 a)  vitórias militares − manifestações − museu 

 b)  vitórias militares − obras modernas − museu 

 c)  potências dominantes − obras modernas − trabalho de abstração 

 d)  potências dominantes − manifestações − trabalho de abstração 

 e)  potências dominantes − obras modernas − museu 

  
Questão 88: VUNESP  

Considere as expressões destacadas nas frases do texto. 

  

I. E, por falar em árvores, cheguei a construir uma casa rudimentar no cimo de uma oliveira 

que aguentou apenas duas horas. 

  

II. Às vezes pergunto o que aconteceria aos meus pais se o pequeno selvagem que fui 

reaparecesse agora. 

  

III. Mas os pais da “baby-boom generation” deixavam as suas crianças à solta, talvez por 

entenderem que uma criança é uma criança. 

  

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as expressões destacadas estão substituídas, 

correta e respectivamente, pelos pronomes em: 

 a)  construí-la; lhes aconteceria; deixavam-as. 

 b)  construí-la; lhes aconteceria; deixavam-nas. 

 c)  construir-lhe; os aconteceria; deixavam-nas. 

 d)  construir-lhe; os aconteceria; deixavam-as. 

 e)  construir-lhe; lhes aconteceria; deixavam-nas. 

  
Questão 89: CESPE  

 

Na casa todos dormiam. Todos, menos a irmã. 

 

Era quieta, essa irmã. Não cantava, não ria; mal falava. Trazia água do poço, varria o terreiro, 

passava a roupa, comia — pouco, magra que era — e ia para a cama sem dar boa-noite a ninguém. 

Dormia num puxado, um quartinho só dela; tinha nojo dos irmãos. Se, na cama, suspirava ou 

revirava os olhos, nunca ninguém viu. O nome dela era Honesta. 

 

(Nome dado pela mãe. O pai queria-a ali, na roça; a mãe, porém, tinha esperança que um dia a filha 

deixasse o campo e fosse para a cidade se empregar na casa de uma família de bem. E que melhor 

nome para uma empregada do que Honesta? O pai acreditava no campo; a mãe secretamente 

ansiava pela cidade — por um cinema! Nunca tinha entrado num cinema! Minha filha fará isto por 

mim, dizia-se, sem notar que a filha vagueava por paisagens estranhas, distantes do campo, 

distantes da cidade, distantes de tudo. [...]) 

 
Moacyr Scliar. Doutor Miragem. Porto Alegre: L&PM, 1998, p. 22-3 (com adaptações). 

 

Julgue o item subsequente, com base nas ideias e estruturas linguísticas do texto acima. 

 

No texto, o pronome “se”, em “dizia-se”, equivale, em sentido, à expressão a si mesma. 

 Certo  

 Errado  

 

Gabarito 



1) Certo 2) Certo 3) D 4) Certo 5) A 6) E 7) E 8) Errado 9) E 10) A 11) C 12) D 13) C 14) E 15) C 

16) C 17) A 18) B 19) C 20) A 21) C 22) D 23) B 24) B 25) D 26) D 27) C 28) E 29) E 30) C 31) 

Certo 32) E 33) C 34) C 35) B 36) B 37) Errado 38) D 39) E 40) C 41) E 42) A 43) A 44) E 45) D 

46) C 47) C 48) C 49) B 50) A 51) D 52) Errado 53) A 54) A 55) A 56) A 57) B 58) B 59) A 60) E 

61) B 62) D 63) C 64) D 65) B 66) Errado 67) E 68) C 69) D 70) B 71) D 72) D 74) D 75) Certo 

76) D 77) C 78) Errado 79) A 80) E 81) C 82) B 83) C 85) E 86) Errado 87) D 88) B 89) Certo 

 


