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Editais
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos de gêneros
variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Domínio dos mecanismos
de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, substituição e
repetição, de conectores e outros elementos de sequenciação textual.

Compreensão e Interpretação de Textos
- Léxico/vocabulário
- Linguística textual
- Teoria literária e relações discursivas: tipologia textual

Prática
Pensador francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano
e o empirismo de origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas
matemáticas em suas certezas morais. Porém, refugindo às especulações metafísicas
que, no plano da idealidade, serviram aos filósofos do pacto social para a explicação
dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou ingressar no terreno
dos fatos.
Fernanda Leão de Almeida. A garantia institucional da proteção dos direitos humanos.
Tese de doutorado. São Paulo. Internet: <www.teses.usp.br> (com adaptações).
(Cebraspe) Com base nas ideias contidas no texto, julgue o item a seguir.
Montesquieu busca a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil de
forma análoga à dos metafísicos.

A moralidade pública consiste em uma esfera de que todos os seres humanos
participam, na medida em que cada sistema moral, a fim de revelar sua
unilateralidade, precisa ser confrontado com outros. Segue-se a necessidade de
que todos os seres humanos sejam incluídos no seu âmbito. Sob esse aspecto, a
moral pública é uma moral cosmopolita, pois estabelece regras de convivência e
direitos que asseguram que os homens possam ser morais.
(José Arthur Gianotti. Moralidade pública e moralidade privada. In: Ética, Adauto
Novaes (org.). São Paulo: Companhia das Letras, Secretaria Municipal de Cultura,
5ª impressão, 1997, p. 244 — com adaptações).
(Cebraspe) Em relação ao texto acima, julgue o item que se segue.
(1) As relações coesivas estabelecidas no texto indicam que a expressão “seu
âmbito” está se referindo à expressão antecedente “cada sistema moral”.

História para ninar executivos
Havia um pastor chamado Pedro — como aliás se chamam todos os pastores de
histórias como esta. Ele tinha um jeito todo especial para cuidar de seu rebanho.
Até parece que os bichinhos reconheciam esse talento e o admiravam por isso.
Acho que se pudessem falar e escolher o próprio pastor, sem dúvida Pedro seria
o favorito. Ele sabia criar um clima organizacional muito especial, como, por
exemplo, dar nome para cada carneirinho e ovelhinha, respeitando os hábitos e
costumes de cada um.
Revista Exame
(Cebraspe) A respeito das ideias contidas no texto, julgue o item que se segue.
(1) O texto classifica-se como uma fábula ou um apólogo, por atribuir a seres
inanimados características de seres humanos.

"Tenho em mim todos os sonhos do mundo."
(Fernando Pessoa)

