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   TEMA : 

O consumismo é fruto de uma sociedade capitalista? 
 

 
1.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
2.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
3.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
4.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
5.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
6.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
7.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
8.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
9.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
10.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
11.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
12.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
13.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
14.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
15.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
16.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
17.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
18.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
19.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
20.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
21.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
22.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
23.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
24.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
25.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
26.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
27.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
28.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
29.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
30.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

REDIGIR: 
 Uma dissertação argumentativa em prosa; 

 Pôr um título; 

 Ser fiel à temática; 

 Obedecer às normas da  língua formal; 

 Ser  coeso e coerente; 

 Atender ao limite de 25 a 30 linhas. 

 

REDAÇÃO – RASCUNHO 
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PROVA: BIBLIOTECONOMIA 
 

Questão 01 
 

 

O bibliotecário jurídico que, em sua maioria, não 

possui especialização na área do direito, deverá 

presumir quais procedimentos o usuário utilizará para 

buscar determinada informação, o que ele pensaria ou 

como procuraria tal assunto e quais conceitos ele 

utilizaria em sua busca. A operação-base para todo o 

procedimento de recuperação da informação é a: 
 

a) Visita dirigida. 

b) Análise de assunto. 

c) Revocação. 

d) Interação. 

e) Circulação. 
   

Questão 02 
 

 

A fonte de informação mais geral e extensa de 

exegese, que indica soluções adequadas às 

necessidades sociais, evita que uma questão 

doutrinária fique eternamente aberta e dê margem a 

novas demandas, portanto, diminui os litígios e reduz, 

ao mínimo, os inconvenientes da incerteza do direito, 

porque, de antemão, faz saber qual será o resultado 

das controvérsias. É alvo de especial atenção tanto 

pelos usuários como pelos bibliotecários da área, uma 

vez que a interpretação ali contida produz margens 

para diferentes entendimentos, chama-se: 
 

a) Fontes. 

b) Parecerista. 

c) Justiça. 

d) Tomada. 

e) Jurisprudência.  
 

Questão 03 
 

 

_____________ é a relação entre designações que 

representam o mesmo conceito. Por exemplo, as 

designações magistrado e juiz, ambas representam o 

conceito de uma autoridade do poder judiciário que 

têm poder de julgar as causas que estão sob sua 

competência.  
 

Assinale abaixo o item que preenche a lacuna acima. 
 

a) Autorismo. 

b) Sinonímia. 

c) Estruturação 

d) Diligência. 

e) Fatorial. 
 

Questão 04 
 

 

_____________ é a relação que apresenta as 

designações de línguas diferentes que representam o 

mesmo conceito. Entre os vários conceitos, no direito, 

temos como exemplo factoring e “faturização”. Os dois 

conceitos referem-se à cessão de crédito feita pelo 

faturizado (industrial ou comercial) e ao faturizador 

(instituição financeira). Assinale abaixo o item que 

preenche a lacuna corretamente. 
 

a) Pronominal. 

b) Equivalência. 

c) Monopolização. 

d) Aferição. 

e) Exequência. 
 

Questão 05 
 

 

Os meios pelos quais se formam ou se estabelecem 

as normas jurídicas, no ordenamento brasileiro, são 

caracterizados em materiais e formais, chamados de:  
 

a) Fontes. 

b) Preâmbulos. 

c) Funcionais. 

d) Estratégicos 

e) Gerenciais. 
 

Questão 06 
 

 

A documentação jurídica é a reunião, análise e 

indexação da doutrina, da legislação e da 

jurisprudência, é imprescindível, ao bibliotecário, 
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analisar com cuidado o tipo específico de 

documentação jurídica presente na sua lida 

profissional, identificando o que se configura doutrina, 

legislação e jurisprudência, não confundindo uma com 

as outras. Em determinada lei, decreto ou acórdão 

pode ser vital para tomada de decisão de advogados 

ou juristas a: 
 

a) Manipulação. 

b) Arbitragem. 

c) Federação. 

d) Representação. 

e) Informação. 
 

Questão 07 
 

 

Para compreender, organizar e comunicar a 

linguagem jurídica é recomendável que os 

bibliotecários e documentalistas utilizem os aparatos 

teóricos que surgiram para facilitar a comunicação 

entre especialistas e não especialistas, como é o 

caso, de um lado, da terminologia e de outro, da 

documentação e da linguística documentária. O 

vocábulo especialmente empregado, na linguagem 

referentes às questões creditórias, para significar a 

ausência de garantia real ao direito creditório ou 

crédito de alguém, bem assim a inexistência de 

qualquer preferência, é o chamado de vocabulário: 
 

a) Thesauro. 

b) Quirografário. 

c) Nominal. 

d) Tradicional. 

e) Credor. 
 

Questão 08  

 

No âmbito das fontes doutrinárias, é recomendável 

que o profissional bibliotecário conheça os livros 

clássicos da área de atuação dos seus usuários (civil, 

penal, comercial, tributário, entre outras), e mantenha 

o acervo atualizado em relação às novidades  e 

discussões das respectivas áreas. È nas fontes 

doutrinárias e jurisprudenciais que o bibliotecário 

sentirá, com mais ênfase, a necessidade de conhecer 

e compreender a terminologia da área para indexar e 

recuperar, de modo satisfatório, o conteúdo dos 

artigos, monografias, pareceres e acórdãos. Ademais, 

em relação às fontes jurisprudenciais, é interessante o 

bibliotecário conhecer a competência dos tribunais, 

bem como os tipos de recursos e, muitas vezes, 

entender o significado das decisões dos magistrados, 

porque, no momento da representação e recuperação 

do acórdão, a menção do provimento ou improvimento 

da decisão poderá ser a: 

 

a) Recuperação da informação designada pelo 

bibliotecário de referência. 

b) Realização de uma busca automatizada em 

sistemas de recuperação da informação. 

c) Idealização de recursos de tratamento para 

recuperação da informação. 

d) Causa determinante para o usuário consultá-lo ou 

não. 

e) Realização de um estudo de usuário, visando à 

recuperação da informação. 

 

Questão 09 

 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

No contexto da doutrina, a organização de livros e de 

artigos de periódicos é mais comum para os 

bibliotecários, contudo há uma tipologia documental 

que merece ser destacada. É a opinião de um 

jurisconsulto a respeito de uma questão jurídica, a 

qual, fundada em razões de ordem doutrinária e legal, 

conclui por uma solução que deve, a seu pensamento, 

ser aplicada ao caso em espécie. Em regra, é 

provocado por uma consulta, em que se acentuam os 

pontos controversos da questão, a serem esclarecidos 

pelo consultado. Quando ocorre estar a questão em 

discussão ou demanda judiciária, constitui praxe, 
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quando oportuno, a juntada do parecer proferido pelo 

jurista como peça dos autos. Refere-se: 

 

a) O diário oficial. 

b) A Fiduciária. 

c) A legitimidade. 

d) O parecer jurídico. 

e) Exequatur. 

 

Questão 10  

 

As questões 10 e 11 referem-se às citações de 

documentos jurídicos. Assinale a alternativa correta. 

 

Os documentos jurídicos pertencem a três categorias: 

legislação, jurisprudência e doutrina. Como os demais 

tipos, tais documentos podem ser citados de forma 

direta e indireta.  

Ao citar os Códigos, no final da citação, entre 

parênteses: 

 

a) Identifica-se o nome do Código abreviado, coloca 

ponto e a Jurisdição. 

b) Menciona-se o nome do código por extenso, 

vírgula e o ano.  

c) Identifica-se a Jurisdição e a sigla do Código. 

d) Menciona-se o ano e a sigla. 

e) Identifica-se a jurisdição e o código, seguido da 

vírgula e o ano. 

 

Questão 11 

 

Na citação das leis:  

 

a) Identifica-se o nome da lei abreviada. 

b) Identifica-se a jurisdição, vírgula e o ano. 

c) Menciona-se o ano e a sigla da jurisdição 

d) Identifica-se a lei, a jurisdição, a vírgula e o ano. 

e) Menciona-se a lei, seguida da vírgula e o ano. 

 

Questão 12 

 

Marque a questão que se refere a um documento que 

contém toda e qualquer discussão teórica sobre 

questões legais e classifica-se como, documento 

jurídico que se apresenta em formato de livros, artigos 

de periódicos, papers, trabalhos acadêmicos, 

chamado: 

 

a) Acórdão. 

b) Doutrina. 

c) Referência. 

d) Catálogos. 

e) Obra coletiva. 

 

Questão 13 

 

Para o bibliotecário, é importante conhecer os trâmites 

do processo legislativo, isto é, a origem, a formação, 

as fases e os institutos responsáveis pela elaboração 

das espécies normativas, além das regras de redação 

e estruturação dos textos legais. Esses 

conhecimentos serão valiosos no momento da leitura 

técnica das fontes legislativas.   

Assinale a alternativa abaixo, relativa à fase 

introdutória do processo legislativo na qual o titular 

legislativo encaminha projeto de lei à Casa Legislativa, 

objetivando convertê-lo em lei. 

 

a) Analítica. 

b) Provisória. 

c) Realista. 

d) Legal. 

e) Iniciativa. 

 

Questão 14 

 

A leitura é um ato social, entre pelo menos, dois 

sujeitos, o autor e o leitor, que interagem, por meio do 

texto, obedecendo a objetivos e a necessidades 

socialmente determinados. Portanto, trata-se de um 

processo interativo. Entre os estudos e pesquisas em 

leitura, é possível classificá-los a partir de dois 

modelos e modos de ler: o ascendente (bottom-up) da 

micro para a macroestrutura, e o descendente (top-

down) que faz o caminho inverso , da macro para a 

microestrutura. Na perspectiva dos modelos de leitura 

apresentados, há dois tipos de leitores: 
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a) Proficiente e não proficiente. 

b) Realista e não realista. 

c) Individual e individualista. 

d) Político e apolítico. 

e) Objetivo e subjetivo. 

 

Questão 15 

 

Os tesauros e os vocabulários controlados junto com 

os sistemas de classificação simbolizam as 

linguagens documentárias mais conhecidas. São 

instrumentos utilizados para simbolizar, por meio de 

números, letras e categorias, o conteúdo dos 

documentos. No âmbito jurídico, as mais comuns 

classificações são: a Classificação Decimal de Direito 

e a: 

 

a) Classificação de Ranganatha. 

b) Classificação de dois pontos. 

c) Classificação Decimal Universal. 

d) Classificação Decimal de Dewy. 

e) Classificação de Doris. 

 

Questão 16 

 

Assinale as alternativas corretas das questões de 16 a 

20, referentes aos sites do governo, onde serão 

encontradas as fontes legislativas. 

Na recuperação das fontes legislativas, o bibliotecário 

deverá identificar inicialmente qual a esfera que 

engloba a norma solicitada, se é federal, estadual ou 

municipal, ou ainda, se for uma norma inferior 

(resolução, circular, portaria, instrução) é necessário 

identificar de qual órgão se origina: CVM, Banco 

Central, Receita Federal, entre outros. Uma vez 

identificada a origem da norma busca-se o inteiro teor 

nas bases de dados oficiais. Como exemplo, a 

Legislação municipal que disponibiliza Leis 

Municipais: http://www.leismunicipais.com.br. E o 

Conselho Nacional de Justiça: http://www.cnj.jus.br, 

todas as ações são destinadas a instruir o cidadão, 

para que ele conheça seus direitos perante a justiça e 

possa fiscalizar o cumprimento das leis. 

As questões de atualização, revocação, alteração, 

vacatio legis, são pontos que devem ser considerados 

pelos bibliotecários, frente às novas tecnologias de 

informação, repositórios institucionais e outras fontes 

de informação relevantes para os usuários. No que 

concerne à legislação federal, os sites a seguir são 

referência por manterem seus bancos de dados 

atualizados. 

 

Do Planalto: 

 

a) www.gov.br/ 

b) http://legislacao.planalto.gov.br  

c) http:/plan.gov.br 

d) http:www.plana.br 

e) www.brasiliaplanalto.br 

 

Questão 17 

 

Do Senado Federal: 

 

a) www.senad.governo.br 

b) http://www.senado.gov.br 

c) http:www.sfedera.gov.br 

d) www.senadogovernamental.br 

e) www.senagovfederal.com 

 

Questão 18 

 

Do portal da Rede de Informação Legislativa e 

jurídica: 

 

a) www.redeinformacaolegisl.gov.br 

b) www.redelexjuridica.com.br 

c) http://lexml.gov.br 

d) http://redelegislativa.br 

e) www.redelegislativabrasileira.br 

 

Questão 19 

 

Das Assembleias legislativas: 

a) www.al.com 

b) http:www.assembleiafederal.gov.br 

http://www.cnj.jus.br/
http://www.gov.br/
http://www.senado.gov.br/
http://lexml.gov.br/
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c) http:www.federacao.gov.br 

d) www.interlegis.gov.br 

e) www.assembleiaslegislativa.br 

 

 Questão 20 

 

Do Sistema de Legislação, jurisprudência, pareceres e 

previdência social: 

 

a) http://previdenciasocial.gov.br 

b) www.sistemdelegislação.gov.br 

c) www.jurislegis.gov.br 

d) www.pareceristas.gov.br 

e) http://www.govbr.com/ 

 

http://www.assembleiaslegislativa.br/
http://www.sistemdelegislação/
http://www.govbr.com/
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PROVA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 1 

 

A boa-fé negociada  

 

Em tempos de politicamente correto, em que a 

caridade e o bem-fazer estão em alta, as ideias de 

Bianchi e Zizek mostram estas atitudes serem apenas 

mais um jogo mercantil para a estimulação do 

consumo sem culpa. 

Em constante renovação, o capitalismo hoje é 

travestido de máscaras ideológicas da tolerância, que 

velam a economia global em suas formas mais cruéis. 

O estímulo do consumo na atualidade se dá por meio 

da boa-fé das pessoas, que acreditam estar ajudando 

em causas sociais ou sustentáveis ― ou também 

apenas se utilizam da culpa. De qualquer forma, 

entretanto, o resultado final desemboca naquilo que 

trará êxito ao eficiente ciclo do consumo, que precisa 

se ampliar e tornar essencial aquilo que não é. 

As máscaras do capitalismo referem-se ao “cinismo 

descarado” deste sistema global que, ao invés de agir 

pontualmente a favor da emancipação da população 

explorada, prolonga o status quo por meio de 

discursos e práticas distorcidas. A “sustentabilidade” 

ou “inclusão social”, por exemplo, que se tornaram 

necessárias para a continuidade da ordem 

mercadológica e, consequentemente, vêm perdendo 

sua funcionalidade real. 

Sob o signo da responsabilidade social, cada vez mais 

os governos estão delegando funções de cunho 

social, antes da incumbência restrita dos órgãos 

públicos, a empresas privadas. No Brasil, vemos isso 

na forma de projetos de incentivo à Cultura, Educação 

e Meio Ambiente, cujo valor, que é distribuído em 

forma de produto social, é abatido do imposto de 

renda e retorna para a instituição investidora como 

marketing. Isso não é novidade. A pergunta que surge 

é: qual a verdadeira preocupação da empresa que 

“investe” na inclusão social? E a do Governo? 

Dois intelectuais contemporâneos chamam a atenção 

quanto ao tratamento desta relação entre a sociedade 

e os poderosos que a dirigem. O filósofo esloveno 

Slavof Zizek (1949) e o cineasta brasileiro Sérgio 

Bianchi (1945) concentram o seu trabalho na 

representação da sociedade brasileira, enquanto 

Zizek busca tecer um conhecimento amplo sobre as 

diversas manifestações culturais pelo mundo. 

Percebendo o fenômeno ― que não é exclusivamente 

brasileiro, apesar de funcionar por meio de 

mecanismos diversos e diferentes pelo mundo ―, 

Slavof Zizek explica por que, hoje, “caridade não é 

mais apenas uma idiossincrasia de alguns caras 

legais, mas o constituinte básico da nossa economia”. 

Hoje não mais compramos, vendemos e damos parte 

para uma “boa causa” como, por exemplo, para a 

Ecologia. No ato de consumir está cada vez implícito o 

ato caridoso, ou anticonsumista. 

[...] 

(VIGAR, Vivian. Revista Filosofia, ciência & vida, 

pág.24. março 2013). 

 

Texto para as questões de 21 a 28 

 

Questão 21 

 

Considere as assertivas abaixo para poder responder 

a esta questão. 

 

I. O excerto faz referência aos males causados 

pelo capitalismo. 

II. Trata-se de um texto expositivo, com função 

cognitiva, com alguns termos da variedade 

coloquial da língua. 

III. Existe uma crítica ao capitalismo por este dar 

continuidade a uma situação discriminatória 

na sociedade. 

IV. Não há falhas de acordo com a variedade 

linguística formal. 

V. Todas as palavras estão empregadas 

denotativamente. 
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Estão corretas apenas: 

 

a) I, II, III, IV e V. 

b) I, II, III e V. 

c) III, IV e V. 

d) I, III IV e V. 

e) I, II, III, e IV.  

 

Questão 22 

 

Em relação ao texto em análise, há apenas uma 

alternativa com falha, assinale-a. 

 

a) Em epígrafe, há uma síntese do que a autora irá 

relatar em referência à exploração feita pelas 

empresas no intuito de levar o homem a consumir. 

b) Segundo o excerto, o estímulo ao consumo é 

realizado mediante a difusão de ideias de auxílio 

às classes menos favorecidas e em nome da 

sustentabilidade. 

c) As forças governamentais estão buscando sempre 

concentrar, em suas mãos, ações que poderiam 

ser delegadas a empresas privadas, quando 

haveria outro olhar para todos os cidadãos. 

d) É existente um discurso falho por parte das forças 

governamentais, quando, em nome da 

sustentabilidade e da inclusão social, tomam certas 

medidas. 

e) Percebe-se no ato de consumir, segundo um alerta 

lançado pelo filósofo e pelo cineasta, 

implicitamente, um sentido caridoso e 

anticonsumista. 

 

Questão 23 

 

“Caridade não é mais apenas uma idiossincrasia de 

alguns caras, mas o constituinte básico da nossa 

economia”. 

 

 Esta questão se prende ao período acima. 

 

I. Existe palavra circunstancial, indicativa de 

intensidade. 

II. O sentido de oposição é inserido por uma 

palavra relacional, que poderia ser substituída 

por “por isso”. 

III. Por “idiossincrasia” entende-se que se refere 

a características gerais a todos os membros 

de um determinado grupo. 

IV. As palavras “alguns” e “nossa”, no contexto, 

exercem idêntica função morfológica e 

sintática. 

V. Existe, no excerto, um sintagma nominal 

indicativo de característica de um nome. 

 

A única alternativa correta é: 

 

a) Em nenhuma assertiva existe erro. 

b) Apenas uma alternativa possui falha. 

c) Há falhas apenas em duas alternativas. 

d) Existem somente duas alternativas corretas. 

e) Todas as assertivas possuem erros. 

 

Questão 24 

 

“As máscaras do capitalismo referem-se ao “cinismo 

descarado” deste sistema global que, ao invés de agir 

pontualmente a favor da emancipação da população 

explorada, prolonga o status quo por meio de 

discursos e práticas distorcidas”. 

 

Quanto ao parágrafo acima transcrito, existe um erro 

no item: 

 

a) Está redigido dentro das normas de regência da 

língua formal, no entanto, em uma palavra, existe 

um deslize ortográfico. 

b) A forma verbal “referem-se”, no contexto, possui 

regência idêntica ao verbo da oração:                     

“ Obedeçamos sempre às leis”. 

c) Caso substituíssemos “por meio de” por 

“mediante”, a identidade semântica continuaria. 

d) Encontra-se correto o emprego do demonstrativo 

“deste”, por referir-se a um termo que se encontra 

próximo. 
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e) A concordância do excerto se encontra de acordo 

com as normas formais, porém poderia ser 

empregado também “distorcidos”, sem haver 

agressão às referidas normas. 

 

Questão 25 

 

Em referência ainda ao parágrafo da questão 24, 

identifique a única alternativa correta. 

 

a) Caso puséssemos a palavra “se” antes da forma 

verbal, haveria erro. 

b) A expressão “ao invés de”, empregada 

corretamente, possui sentido de oposição. 

c) Não haveria erro de sentido caso tivesse sido 

empregado o vocábulo “destorcidas” em lugar de 

“distorcidas”. 

d) Há, no trecho, um erro de concordância, segundo 

as regras normativas da língua. 

e) “Cinismo” possui um cognato “sínico”, cujo 

significado é similar: pessoa que finge algo, que é 

irônica em quaisquer situações. 

 

Questão 26 

 

“A boa-fé”, nesta palavra, o hífen foi empregado 

corretamente, identifique, nas alternativas abaixo, 

aquela que se encontra com falha. 

 

a) Todos os para-quedistas estavam eufóricos, pois 

haviam conseguido a proeza de formarem uma 

estrela nos céus. 

b) O médico acertou quando passou aquele anti-

inflamatório, uma vez que o ferimento logo fechou. 

c) O médico pediu que o cliente mandasse fazer uma 

ultrassom a fim de detectar que tipo de lesão havia 

na perna. 

d) O para-choque daquele automóvel ficou 

completamente destruído com a batida que foi 

recebida advinda de um caminhão. 

e) O bicho-da-seda é um bichinho bem interessante, 

ele tem preferência pelas folhas da amoreira, onde 

começa a sua tessitura. 

Questão 27 

 

“... apesar de funcionar por meio de mecanismos 

diversos e diferentes pelo mundo ― Slavoj Zizek 

explica por que, hoje,...”. 

Considere as assertivas abaixo em relação ao excerto 

acima. 

 

I. O valor semântico da oração inicial é de 

concessão. 

II. Se a expressão “apesar de” fosse trocada por 

“se bem que” não haveria alteração 

semântica, contudo o modo do verbo teria de 

ser alterado. 

III. Há uma falha ortográfica em relação ao 

emprego do “porquê”. 

IV. Há uma palavra com valor circunstancial de 

tempo. 

V. Existe somente termo indicativo de 

circunstância de tempo. 

 

Estão corretas apenas as alternativas: 

 

a) I, II e IV. 

b) I, II e V. 

c) I, III, IV e V. 

d) I, II, III e IV. 

e) I, II, III e V. 

 

Questão 28 

 

Existe um “porquê” no excerto da questão 27. Quanto 

ao emprego da referida palavra, identifique a única 

assertiva com falha. 

 

a) Todos desejavam estar a par do assunto, porque 

assim teriam argumentos para fazerem a 

reivindicação de seus direitos. 

b) Estamos todos ansiosos porque teremos, com 

certeza, um excelente avenir, uma vez que 

estamos investindo em nosso amanhã. 
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c) Os jovens se encontram muito felizes por que 

conseguiram superar uma fase difícil de suas 

vidas. 

d) Você está tendo uma oportunidade em sua vida 

não a aproveita por quê? 

e) Graças a Deus, já encontramos aquele porquê, ele 

nos estava angustiando, uma vez que dependia 

dele a resolução do problema. 

 

 

Texto 2 

 

Ser homem não garante a representação de um 

legítimo ser humano. É preciso ser imbuído daquele 

“sentimento de singular humanidade”. Para que o 

homem tenha a compreensão de sua humildade, é 

preciso, primeiro encontrar a sua essência. (Sarlet) 

 

O parágrafo acima será utilizado para responder às 

questões 29 e 30. 

 

Questão 29 

 

I. Existe apenas uma falha ortográfica, que não 

interfere na compreensão do parágrafo. 

II. A palavra “ser” possui um homônimo perfeito, 

que é o verbo “ser”, na forma nominal 

infinitiva. 

III. O plural da palavra “representação” é igual ao 

do termo “cidadão”. 

IV. A palavra “lídimo” poderia substituir “legítimo” 

e não haveria mudança de sentido. 

V. Existe um sentido de o homem conhecer-se 

intimamente a fim de aprender a ser humilde. 

 

Em relação às assertivas acima, estão corretas 

apenas: 

 

a) II, III, IV e V. 

b) II, IV e V. 

c) II, III e V. 

d) I, III e V. 

e) I, IV e V. 

Questão 30 

 

Identifique a única alternativa discordante quanto ao 

excerto analisado. 

 

a) Existem formas verbais indicativas do momento 

presente e hipotética. 

b) Há uma forma verbal composta que exerce uma 

função substantiva. 

c) “Sua” constitui uma retomada pronominal, 

empregada de forma correta. 

d) A palavra “imbuído” poderia ser substituída por 

“impregnado”, e não haveria modificação 

semântica. 

e) “Para que” está inserindo no contexto o sentido de 

causa. 

       

Texto 3 

 

Globalização, massificação e a determinação do que é 

o homem. 

 

De acordo com o antropólogo argentino Néstor Garcia 

Canelini(1939), não existe uma perspectiva 

especificamente filosófica ou latino-americana para 

determinar o que é o homem e, segundo ele, os 

principais motivos para tal inexistência é o recente  

desenvolvimento de uma reflexão filosófica autônoma, 

e também a atual condição de humanidade unificada, 

onde os continentes estão inter-relacionados. 

Essa interligação cria uma uniformidade universal 

exterior ― principalmente em nível de consumo ― 

onde há uma ilusão de igualdade entre os países 

desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Essa difusão 

tecnológica, além de causar a ilusão de igualdade, 

dificulta a preservação da diversidade cultural, 

anulando as características regionais; o que acarreta 

na perda da profundidade vital ― e é justamente nela 

que o homem encontra o sentido da sua existência e 

consequentemente o impulso para o progresso. 

Sendo assim, o homem contemporâneo não tem 
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referenciais sobre si, e sobre sua nação, ele adota 

como sua cultura o que lhe é imposto muitas vezes de 

forma sutil principalmente pela Indústria Cultural. 

Quando provido de ingenuidade intelectual, o homem 

passivo a tais imposições sente-se enaltecido por 

fazer parte de algo que ele considera grandioso e 

moderno. Acredita que exerce sua cidadania e seu 

livre-arbítrio ao decidir por consumir marca x ou y. Seu 

cotidiano parece menos árduo ao assistir em horário 

nobre, depois de um dia exaustivo de trabalho, as 

ilusões pasteurizadas com requintes de final feliz. 

Sonha, às vezes, secretamente, participar de um 

reality show, trampolim para a fama e o sucesso, e 

assim participar mais assiduamente do mágico 

universo que ele acredita ser seu. A difusão 

tecnológica é importante em um universo 

contemporâneo, mas não pode descartar as 

particularidades de cada cultura, pois perdendo a 

identidade, o homem não percebe seu sentido 

existencial e, consequentemente, não vê caminhos 

para progredir. Há necessidade de manter uma 

relação dialética entre a universidade e 

particularidade, e esse é um dos papéis fundamentais 

da Filosofia [...] 

(DESOTI, Carolina. Revista Filosofia, ciência &vida, 

págs. 39 e 40. Março, 2013). 

 

Este texto servirá de base para as questões de 31 a 

38 

 

Questão 31 

 

Considere os itens abaixo para responder a esta 

questão. 

 

I. O texto infere que o desenvolvimento 

tecnológico serve de empecilho à preservação 

da diversidade cultural dos povos. 

II. As características regionais fazem o homem 

crer no sentido de sua existência e ir em 

busca do progresso. 

III. O homem é iludido ingenuamente e pensando 

estar exercendo sua liberdade ao consumir 

algo, está sendo iludido. 

IV. Existe um sentido de o homem estar perdendo 

sua individualidade com a globalização. 

V. O ser humano não está percebendo que está 

perdendo o sentido de existir.  

 

A única alternativa correta é:  

 

a) Não há falha apenas em um item. 

b) Existem apenas dois itens sem erro. 

c) Existem apenas três itens corretos. 

d) Todos os itens se encontram sem falha. 

e) Há erros em todos os itens. 

 

Questão 32 

 

Apenas uma alternativa se encontra com deslize, 

assinale-a: 

 

a) Não existe ainda uma perspectiva para determinar, 

para desvendar o que é o ser humano. 

b) A difusão tecnológica causa a ilusão de igualdade. 

c) O homem moderno possui, ainda que palidamente 

um referencial. 

d) O referencial é imposto contundentemente ao 

homem, por isso ele se torna um voraz 

consumidor. 

e) O homem contemporâneo é iludido quando 

acredita estar exercendo seu livre-arbítrio. 

 

Questão 33 

 

“De acordo com o antropólogo argentino Néstor 

Garcia Canelini (1939), não existe uma perspectiva 

especificamente filosófica ou latino-americana para 

determinar o que é o homem e, segundo ele, os 

principais motivos para tal inexistência é o recente 

desenvolvimento de uma reflexão filosófica autônoma, 

e também a atual condição de humanidade unificada, 

onde os continentes estão inter-relacionados.” 
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Em relação ao excerto acima, existe uma 

inadequação em uma das alternativas, identifique-a. 

 

a) Já existe um consenso de que o homem latino-

americano, apenas ele, já encontrou sua 

verdadeira identidade. 

b) Em “segundo ele” existe uma relação semântica de 

conformidade. 

c) Há uma relação semântica de finalidade em “para 

determinar”. 

d) Há predominância de verbos no presente do 

indicativo por se tratar de uma ação atual e certa. 

e) As vírgulas existentes se encontram corretas de 

acordo com a língua formal.  

 

Questão 34 

 

Considere as afirmativas abaixo, quanto ao parágrafo 

explicitado na questão 33. 

 

I. Há uma inferência à globalização já neste 

primeiro parágrafo do texto. 

II. Em “o recente” e “uma reflexão”, os 

elementos destacados são caracterizadores 

de certeza e de indefinição. 

III. “De acordo com” e “segundo”, no contexto 

possuem o mesmo valor semântico. 

IV. Em “... o que é o homem...”, os dois termos 

destacados são pertinentes a uma mesma 

classe gramatical. 

V. A coesão do parágrafo é mantida pelo 

emprego correto das vírgulas e por elementos 

conjuncionais e preposicionais. 

 

Estão corretas apenas as assertivas: 

 

a) I. II e IV. 

b) I, II, IV e V. 

c) I, II, III e V. 

d) I, III, IV e V. 

e) I, IV e V. 

 

 

 

Questão 35 

 

Há uma inadequação em uma das alternativas, 

assinale-a. 

 

a) Existem elementos explicativos separados por 

travessões. 

b) Em relação ao emprego dos verbos, não existem, 

no texto, formas nominais. 

c) Em “... o que acarreta...” e “é justamente nela 

que...” as palavras destacadas possuem valores 

morfológicos diferentes.  

d) Em “... anulando as características...”, se 

substituirmos os termos destacados por uma forma 

pronominal, teremos: “anulando-as”. 

e) Trocando a forma verbal “acarreta na perda...” pelo 

verbo “implicar”, ter-se-á “... implica a perda”. 

 

Questão 36 

 

“... lhe é imposto de forma sutil principalmente  pela 

Indústria Cultural”. Sobre as expressões acima, há 

apenas uma falha, que se encontra na alternativa. 

 

a) A palavra sutil é caracterizadora e se refere ao 

homem, representado pela forma pronominal “lhe”. 

b) A palavra sutil se pluraliza de forma idêntica a funil 

e barril. 

c) O termo sutil possui um homônimo homógrafo, que 

é “sútil” cujo significado é costurado. 

d) Poder-se-ia pôr o vocábulo “principalmente” entre 

vírgulas, sem haver transgressão à língua formal. 

e) A forma pronominal estará bem empregada se a 

pusermos após a forma verbal “é”. 

 

Questão 37 

 

Há necessidade de manter uma relação dialética entre 

a universidade e particularidade, e, esse é um dos 

papéis fundamentais da Filosofia [...]. 

 

Para responder a esta questão, analise o período em 

epígrafe. 
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I. Existe um verbo chamado de impessoal. 

II. “Esse” é uma retomada pronominal que se 

refere a algo que já passou. 

III. “Esse” poderia ser substituído por “este” sem 

prejuízo para a variedade formal da língua. 

IV. Existe mais de um termo abstrato. 

V. Existe uma falha no acento gráfico em 

“papéis”, porque a reforma ortográfica reza 

que os ditongos EI e OI perderam o acento 

gráfico. 

 

Identifique a única afirmativa incorreta: 

 

a) Há mais de um item correto. 

b) Os itens I, II e IV estão corretos. 

c) O item II está sem falha. 

d) Não há falha no item IV. 

e) Existem falhas em três itens.  

 

Questão 38 

 

“... mas não pode descartar as particularidades...”, em 

relação ao elemento destacado da oração, identifique 

a única assertiva em que há um termo com um valor 

semântico discordante. 

 

a) Foi ao “shopping” apenas para passear, no 

entanto, não resistiu ao apelo do consumismo e 

terminou comprando o supérfluo, atraído pela “voz” 

midiática. 

b) Aquelas crianças se divertiam muito na piscina, 

porém uma delas caiu e se feriu, acabando o 

prazer da brincadeira. 

c) Somos todos seres pensantes, donos de nossa 

vontade, por isso deveríamos saber usar melhor 

nossas mentes em ebulição. 

d) Aqueles jovens estão ultrapassando as 

expectativas sob todos os aspectos, entretanto 

estão se esquecendo de cultivar a humildade.  

e) Os caminhos, por vezes, são íngremes, todavia 

poderemos ultrapassar os obstáculos surgidos se 

nos empenharmos para isso. 

Texto 4 

 

“Os homens vivem em busca de alienações, quando o 

futuro se encontra em suas mãos. Eles se 

esqueceram que possuem uma grande força em seu 

âmago, impelindo-o à vitória. Essa força é imanente a 

todo indivíduo, caso ele queira utilizá-la, não vivendo 

de futilidades que denigrem o caráter do verdadeiro 

cidadão, batalhador não apenas por seu progresso, 

mas de toda a sociedade, que se encontra esfacelada, 

fragmentada, perdida, em meio ao monstro negro do 

egoísmo, do consumismo, do poder apenas da 

matéria.  

Em assim agindo, em um amanhã, as crianças, vê-

las-emos alegres e felizes, se buscarmos inserir nelas 

o poder do amor e a necessidade de extirpar o 

egoísmo do seu íntimo e, as vezes, esquecemo-nos 

disso.” 

(JOANA, Angélica, Pensares, abril, 2013). 

 

Este texto é para as questões 39 e 40  

 

Questão 39 

 

Considere as alternativas abaixo. 

 

I. Existe um sentido de o homem buscar ser 

humilde em meio a uma sociedade egoísta. 

II. A regência e a concordância do excerto se 

encontram sem falha. 

III. Existe uma falha quanto à toponímia 

pronominal. 

IV. O plural da palavra “caráter” é “caracteres” e 

“crianças” é um substantivo sobrecomum. 

V. Existe um sentido de antonímia em relação às 

palavras “amor e egoísmo”. 

 

Há falha(s) apenas na alternativa: 

 

a) As alternativas I e V se encontram com erro. 

b) II e III estão incorretas. 

c) Está correta a alternativa V. 
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d) Estão corretas três alternativas. 

e) As alternativas IV e V estão corretas. 

 

Questão 40 

 

Uma alternativa se encontra com deslize, assinale-a. 

 

a) Há emprego correto de ênclise e de mesóclise. 

b) Um verbo se encontra com uma regência 

inadequada. 

c) Há um pleonasmo vicioso. E isso constitui um erro 

de acordo com a língua formal. 

d) Em “as vezes” está faltando o acento indicativo de 

crase. 

e) Em “o futuro se encontra” e “se buscarmos”, os 

elementos destacados divergem morfológica, 

sintática e semanticamente. 
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