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MORFOSSINTAXE E PONTUAÇÃO DO PERÍODO COMPOSTO
Olá, querido(a) amigo(a)! Depois de alguns percursos gramaticais, chegamos a
um ponto do estudo de que muitos alunos não gostam: o período composto. E há
uma razão para não gostarem – as nomenclaturas dessa parte da gramática assustam qualquer pessoa, pois não é nem um pouco agradável falar em oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo, por exemplo.
Em muitas oportunidades, a nomenclatura adotada é maior que a oração analisada!
Antes de começar as análises oracionais, vamos fazer a engenharia reversa!
Das 30 questões da AOCP que estão no final deste PDF, a divisão de conteúdo
ficou assim:
• 6 questões de orações subordinadas substantivas;
• 3 questões de orações subordinadas adjetivas;
• 12 questões de orações subordinadas adverbiais;
• 6 questões de orações coordenadas;
• 2 questões de período misto;
• 1 de pontuação.
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A baixa quantidade de adjetivas e substantivas tem uma justificativa: deixei,
para o próximo PDF, questões relativas às funções do QUE (apesar de que, inevitavelmente, este assunto será abordado neste). Mas vale notar a grande quantidade
de questões de orações adverbiais e coordenadas. E um ponto muito positivo: elas
se baseiam quase sempre em semântica e conjunções (logo, são consideradas fáceis, desde que você estude).
Entre adjetivas e substantivas, as questões exploram bastante a identificação
de orações. Por isso, estudá-las por meio da comparação é fundamental. Entre adverbiais e coordenadas, há muita semântica. É interessante também notar que a
AOCP prefere a pontuação do período simples, e não a do período composto (apesar que de esta é derivada daquela). Outra observação importante: a AOCP, em
algumas questões, explora nomenclatura. Então, estude da maneira correta – primeiramente, entenda os fenômenos gramaticais envolvidos no período composto;
só depois se preocupe com os nomes!
Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve análise. Veja comigo a seguinte
construção:
(1) Um Jornal de São Paulo anunciou, no início da tarde, a prisão do deputado.
Primeiramente, perceba que há apenas um verbo. Isso nos revela que estamos
diante de um período simples. Vamos fazer a análise sintática da construção, com
base nos conhecimentos que adquirimos até aqui:
(1) Um Jornal de São Paulo anunciou, no início da tarde, a prisão do deputado.
A. Adn.

VTD

A. Adv.

OD

Suj.
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Agora, vamos realizar algumas alterações:
i. Em vez de “de São Paulo” (o adjunto adnominal), usaremos que é de São
Paulo;
ii. Em vez de “no início da tarde” (o adjunto adverbial), usaremos quando
entardeceu;
iii. Em vez de “a prisão do deputado” (objeto direto), usaremos que o deputado foi preso.
O resultado será:

(2) Um jornal que é de São Paulo anunciou, quando entardeceu, que o
deputado foi preso.
(2) Um jornal que é de São Paulo anunciou, quando entardeceu, que o deputado foi preso.
A. adn. oracional ou O.S. Adj. Rest

A. adv. oracional ou O.S. Adv. temporal

O.D oracional ou O.S subs. O.D

A que conclusões podemos chegar?
• Antes, o período era simples; agora, composto. Basta perceber a ocorrência
dos verbos “é”, “entardeceu”, “foi preso” e “anunciou”.
• “Anunciou” é o verbo que estava desde o começo, quando o período ainda era
simples. Por isso, ele integra a nossa oração principal.
• “que é de São Paulo” caracteriza o substantivo “jornal”, assim como “de São
Paulo”, que é adjunto adnominal. Em outras palavras, ele também é um adjunto adnominal, só que oracional.
• “quando entardeceu” indica quando a ação de anunciar foi praticada, assim
como “no início da tarde”, que é adjunto adverbial. Em outras palavras, ele
também é um adjunto adverbial, só que oracional.
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• “que o deputado foi preso” é o que foi anunciado, funciona como o complemento do verbo “anunciou”, assim como “a prisão do deputado”, que é objeto
direto. Em outras palavras, ele também é objeto direto, só que oracional.
Veja, portanto, que há uma profunda e íntima relação entre o que estudamos
e o que estudaremos! As nomenclaturas, querido(a), são detalhes! Primeiramente,
preciso que você entenda, para depois dar nomes! Mais adiante, entenderemos que:
• os adjuntos adnominais oracionais são as orações subordinadas adjetivas;
• os adjuntos adverbiais oracionais são as orações subordinadas adverbiais.
• os objetos diretos oracionais fazem parte das orações subordinadas substantivas.
O período composto da língua portuguesa é dividido em duas partes: subordinação e coordenação. No primeiro caso, falamos de orações que apresentam dependência sintática em relação a outros termos do período. No segundo, falamos
de orações que apresentam uma interação semântica entre outras orações do
período. No mapa mental abaixo, você entenderá a divisão do período composto:
Por subordinação →

Oração
Principal

+

Oração
Subordinada
Substantiva (5 tipos)
Adjetiva (2 tipos)

Período

Adverbial (9 tipos)

Composto

Por coordenação →

Oração
Coordenada
Assindética
Sem
conjunção

+

Oração
Coordenada
Sindética
Com
conjunção

Aditiva
Alternativa
Adversativa
Conclusiva
Explicativa
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Substantivas

5 tipos

Conjunções integrantes: QUE e SE
Orações
Subordinadas

Subjetiva
Predicativa
OD
OI
CN
Apositiva

Saber identificar a diferença
Pronomes relativos: QUE , o(a)(s) qual(is), onde, cujo.
Adjetivas

2 tipos

Explicativa
Restrita

Diferença
Semântica

Por razões didáticas, organizaremos este PDF em dois blocos: no primeiro, falaremos sobre orações subordinadas substantivas e adjetivas; no segundo, orações
subordinadas adverbiais e coordenadas. Essa divisão é baseada na metodologia
adotada pelas bancas em questões acerca desse assunto. Além disso, ao longo
das explicações, falarei sobre o funcionamento da pontuação no período composto.
Mas quero que você raciocine: se a sintaxe do período composto é semelhante à
do período simples, a pontuação segue o mesmo caminho! Por isso, lá no primeiro
PDF, eu disse a você que língua portuguesa deve ser estudada em uma sequência
didática, uma vez que alguns conteúdos são pré-requisitos para outros!
Sem mais, vamos aprofundar no assunto!
BLOCO I: Substantivas X Adjetivas

1. Orações Subordinadas Substantivas
As orações subordinadas substantivas se dividem em:
Subjetivas (função de sujeito)

Predicativas (função de pred. suj.)

Objetivas diretas (função de OD)

Objetivas indiretas (função de OI)

Completivas nominais (função de CN) Apositivas (função de aposto)
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Veja que todas elas são orações baseadas em funções sintáticas estudadas ao
longo do curso! Ou seja, você já sabe!
As orações subordinadas substantivas, quando desenvolvidas1, são introduzidas
pelas conjunções subordinativas integrantes QUE ou SE.
Existe um teste: as orações subordinadas substantivas podem ser substituídas
por isso, conforme no exemplo abaixo:
ISSO
Um jornal de Brasília anunciou que o deputado foi preso.
Suj.

VTD

O.S. Subs. O.D.

Vamos aos casos:

1.1. Oração Subordinada Substantiva Subjetiva
Exerce função de sujeito. Tome muito cuidado! Você deve perguntar ao verbo o
que, e não quem.
OP

ISSO

(3) É fundamental que o povo estude gramática.
O.S. Subs. Subjetiva

OP

ISSO

(4) Foi declarado que o jogador vai se aposentar.
O.S. Subs. Subjetiva

OP

ISSO

(5) Parece que os combustíveis ficaram mais caros.
O.S. Subs. Subjetiva

OP

ISSO

(6) Não me importa se ele chegará atrasado.
O.S. Subs. Subjetiva

1

Depois, falaremos sobre a diferença entre oração desenvolvida e oração reduzida.
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1. (2011/CESPE/CBMDF) É sabido que a bactéria em questão — Escherichia coli —
somente é transmitida a um cultivo quando, nele, estão presentes fezes — animais
ou humanas.
O trecho “que a bactéria em questão — Escherichia coli — somente é transmitida
a um cultivo quando, nele, estão presentes fezes — animais ou humanas” exerce a
função de sujeito da locução “É sabido”.

Certo.
Faça o seguinte: troque todo o trecho iniciado pelo QUE por isso. O resultado será
é sabido isso. O que é sabido? Isso (sujeito)! Ou então, o que é sabido? “Que
a bactéria em questão — Escherichia coli — somente é transmitida a um cultivo
quando, nele, estão presentes fezes — animais ou humanas” (sujeito oracional, ou
oração subordinada substantiva subjetiva).

1.2 Oração Subordinada Substantiva Predicativa

Exerce função de predicativo do sujeito. Mais cuidado ainda! Parece muito com
o exemplo 3! Veja:
OP

ISSO

(7) O fundamental é que o povo estude gramática.
O.S. Subs. Predicativa

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

10 de 174

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe do Período Composto e Pontuação
Prof. Elias Santana

O que difere uma da outra: em 3, “fundamental” é o predicativo; em 7, “o fundamental” é o sujeito. Como você vai saber a diferença? Pelo artigo! Quando houver verbo de ligação na OP, perceba se a palavra que o acompanha está com ou
sem artigo. Se não houver, o.s.s. subjetiva; se houver, o.s.s. predicativa.

2. (2013/FUNCAB/DETRAN-PB) “Porque a verdade é que eu também não sei.”A
respeito desse período, analise as afirmativas a seguir.
I – O período é composto por coordenação.
II – O QUE é uma conjunção integrante.
III – A segunda oração é subordinada substantiva predicativa.

A alternativa que indica apenas a(s)afirmativa(s) correta(s) é:
a) II
b) II e III
c) III
d) I e III
e) I

Letra b.
A I está errada, pois o período é composto por subordinação (porque a verdade é
isso). Com a substituição por isso, notamos que se trata de uma oração subordinada substantiva, introduzida por uma conjunção integrante (o que torna a II
correta). Você notou que a presença do verbo de ligação “é” é do artigo antes de
“verdade”? Por isso, sabemos que a oração “que eu também não sei” é subordinada
substantiva predicativa!
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1.3 Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
Exerce função de objeto direto.
OP

ISSO

(8) O presidente anunciou que os impostos serão recalculados.
O.S. Subs. O.D.
OP

ISSO

(9) Não sabemos se o Brasil será campeão.
O.S. Subs. O.D.

3. (2014/IADES/CAU-RJ) Só não conseguiu antecipar que a medida não seria suficiente para tantos cargos e que os vãos, típicos das obras dele, acabariam ocupados por salas de lideranças, reuniões, postos médicos, gabinetes, lojas.
Quanto ao período “Só não conseguiu antecipar que”, é correto afirmar que a conjunção “que” introduz uma oração
a) subordinada adverbial consecutiva.
b) coordenada sindética explicativa.
c) subordinada adjetiva restritiva.
d) subordinada substantiva objetiva direta.
e) coordenada sindética adversativa.

Letra d.
Primeiramente, faça a famosa troca: só não conseguiu antecipar isso. É o suficiente para saber que se trata de uma oração subordinada substantiva. Como o
verbo antecipar é VTD, a oração é objetiva direta.
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4. (2014/CESPE/CBMCE) Conta-se que as marcas de sangue da negra não saíam
nunca da parede, mesmo que a caiassem continuamente.
A forma verbal “Conta-se” (R.26) poderia estar flexionada no plural, sem prejuízo
da correção gramatical do texto, em concordância com “as marcas de sangue da
negra”, dada a presença do pronome apassivador.

Errado.
Primeiramente, tome MUITO CUIDADO ao classificar a oração “que as marcas de
sangue na negra não saíam nunca da parede”. Sei que você, com a substituição,
encontrou conta-se isso. Sei também que você pensou: quem conta, conta
algo. A oração parece subordinada substantiva objetiva direta, mas não é! O pronome “se” é uma partícula apassivadora (que é responsável por transformar o
objeto direto em sujeito paciente). Portanto, a oração subordinada substantiva é
classificada como subjetiva.
Eis, então, que nasce um outro ensinamento: o verbo que tem como sujeito uma
oração subordinada substantiva subjetiva sempre ficará no singular. Vou dizer de
outra forma: o verbo dotado de sujeito oracional só pode ficar no singular! Por isso,
“conta-se” deve permanecer no singular, pois o seu sujeito é oracional.
Detalhe: “as marcas de sangue da negra” é sujeito, mas do verbo “saíam”.

1.4 Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta
Exerce a função de objeto indireto.
OP

DISSO

(10) Eu preciso de que você estude muito!
O.S. Subs. O.I.
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OP

NISSO

(11) Eles confiam em que seus filhos chegarão bem.
O.S. Subs. O.I.

1.5 Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal
Exerce função de complemento nominal.
OP

DISSO

(12) Estávamos certos de que ela venceria.
O.S. Subs. C.N.

OP

DISSO

(13) Ele tem certeza de que o país crescerá.
O.S. Subs. C.N.


Obs.:
as objetivas indiretas e as completivas nominais são as que aparecem com
preposição. A diferença é que naquela a preposição é exigida pelo verbo, e
nesta, por um nome.


A preposição que aparece nas objetivas indiretas e nas completivas nominais
é considerada, por alguns gramáticos, facultativa, mas não é consensual,
infelizmente (essa é uma polêmica da nossa gramática). Mas o entendimento dominante que vejo em provas mostra que a preposição pode ou não ser
empregada. Mas há as divergências: a IADES considera essa preposição
sempre obrigatória; o CESPE já considerou facultativa em uma prova e obrigatória em outra (para acabar com a nossa vida). Detalhe: nessas duas orações, antes da conjunção integrante se, a preposição sempre fica implícita.
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1.6 Oração Subordinada Substantiva Apositiva
Exerce função de aposto. São as mais fáceis, pois são as únicas marcadas por
pontuação.
OP

ISSO

(14) Eu tenho um simples desejo: que o dia termine bem!
O.S. Subs. Apositiva

A PONTUAÇÃO E AS ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS
Nenhuma oração subordinada substantiva pode ser separada por pontuação, exceto a apositiva. E isso é simples de entender: como vimos na aula de pontuação,
não se separa o sujeito do verbo por vírgula, nem o verbo do complemento, nem o
verbo do predicativo, nem o substantivo do complemento nominal! A diferença só
é que essas funções sintáticas, agora, são desempenhadas por orações!

Agora, vá ao gabarito comentado e veja as questões de número 2, 7, 11 e 26.

2. Orações Subordinadas Adjetivas
São divididas em dois tipos:
• explicativas (com pontuação);
• restritivas (sem pontuação).
São introduzidas, quando desenvolvidas, por pronomes relativos2:
2

Os pronomes relativos apresentados na tabela acima são os que aparecem com frequência em provas de
concursos públicos! Existem outros, como quem, quando, como e quanto.
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QUE

O QUAL, A QUAL, OS QUAIS, AS QUAIS

ONDE

CUJO (A)(S)

Eu gosto de ensinar duas formas para você reconhecer uma oração adjetiva:
• pelo valor adjetivo da oração (ela caracteriza um substantivo – ou um pronome substantivo – anteposto)
– O homem, que é um ser vivo, deve preservar o planeta.

caracteriza o substantivo “homem”

– Os livros os quais doei serão vendidos.

caracteriza o substantivo “livros”

– A casa onde moramos permanece inalterada.

caracteriza o substantivo “casa”

– O carro cujas portas estão amassadas é dele.

caracteriza o substantivo “carro”

Quando for o pronome relativo QUE, na maioria das vezes, será possível substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais. Isso comprova que o QUE é um pronome relativo; e todo pronome relativo anuncia uma oração subordinada adjetiva.

o qual

– O homem, que é um ser vivo, deve preservar o planeta.

PR x CI
São muitas as questões que aparecem em concursos públicos exigindo que o candidato diferencie as funções do QUE. A conjunção integrante e o pronome relativo
predominam!
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Veja alguns exemplos:

5. (2013/CESGRANRIO/BANCO DA AMAZÔNIA) No trecho “constataremos que são
áreas com menor Índice de Desenvolvimento Humano”, a palavra que tem a mesma classificação do que se destaca em:
a) “O tiro que eu daria seria na mudança de mentalidade.”
b) “pensar um novo modelo de desenvolvimento que una a questão ambiental à
econômica.”
c) “principalmente por ser o Brasil um país que agrega a maioria do território
amazônico.”
d) “deveríamos levar adiante algumas iniciativas que podem ser, até mesmo, replicadas em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo.”
e) “Vamos imaginar que sou do Rio Grande do Sul.”

Letra e.
No enunciado, o QUE após “constataremos” é uma conjunção integrante (se você
substituir a oração por ISSO, saberá que se trata de uma subordinada substantiva,
que é introduzida por CI). O mesmo é possível na oração após “imaginar”, na letra
“e”. Nas demais alternativas, há pronomes relativos; basta fazer a troca do QUE
por o qual (“a”, “b” e “c”) e as quais (“d”).
A maioria das questões podem ser resolvidas assim! Mas existem algumas que exigem mais cuidado!
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6. (2012/CESPE/TRT10) Não existem dúvidas de que lhe diziam que determinado
amante tramava contra ele ou que outro desviava o dinheiro público, mas ele sempre fazia o que a mulher lhe pedia e logo se livrava daqueles homens.
O vocábulo “que”, em “diziam que” e em “fazia o que”, pertence a classes gramaticais distintas.

Certo.
É fácil identificar o primeiro QUE (após “diziam”) como conjunção integrante. O
problema está no segundo. Você precisa perceber que o vocábulo “o”, após “fazia”,
é um pronome demonstrativo – que pode ser trocado por aquilo (mas ele sempre
fazia aquilo que a mulher lhe pedia). Agora, você pode analisar de duas formas:
I – a oração “que a mulher lhe pedia” caracteriza aquilo (“o”);
II – trocar o QUE por o qual, gerando aquilo o qual.
Dessa forma, você perceberá que o primeiro QUE é uma conjunção integrante; o
segundo, um pronome relativo.

Agora que você sabe reconhecer uma oração adjetiva, precisa dominar os assuntos cobrados acerca desse conteúdo.

2.1 Explicativa X Restritiva
A diferença entre uma oração subordinada adjetiva explicativa ou restritiva reside, visualmente, na pontuação3. Mas a principal característica está ligada à semântica. Você vai entender melhor com a questão que vou apresentar.
3

Você se lembra que, no PDF de pontuação, falei sobre explicação e restrição? Se não lembra, volte lá!
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7. (2012/IBFC/INEP) Considere o período e as afirmações abaixo.
Os alunos que são muito indisciplinados foram punidos.
I – A pontuação está correta.
II – Se a oração adjetiva estivesse entre vírgulas, não haveria mudança de sentido.
III – Há duas orações no período.

Está correto o que se afirma apenas em
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) I e III

Letra e.
Vou justificar cada uma das alternativas:
I – a pontuação está correta. O trecho “que são muito indisciplinados” é uma
oração subordinada adjetiva restritiva. Caso ela estivesse entre vírgulas,
passaria a ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. Isso não afeta a
correção gramatical.
Restritiva (sem vírgulas)

Explicativa (com vírgulas)

Só parte dos alunos são indisciplinados. Há Todos os alunos são indisciplinados.
uma parte sem essa característica.
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II – a mudança entre explicativa e restritiva sempre altera o sentido original do
texto! A diferença é: restringir, em termos gerais, significa separar. Explicar
significa dizer quem/o que é.
III – há duas orações: “os alunos foram punidos” é a oração principal; “que são
muito indisciplinados” é a oração subordinada adjetiva restritiva.
Em geral, para provas de concursos públicos, o mais importante é que você saiba que existe uma mudança de sentido entre explicação e restrição. São raras as
vezes em que o examinador pergunta qual é o novo sentido, com a inserção ou
retirada da pontuação.4
8. (2013/CESPE/ANS) O seu controle é difícil, porque o inseto é muito versátil na
escolha dos criadouros onde deposita seus ovos, que são extremamente resistentes, podendo sobreviver vários meses até que a chegada de água propicie a incubação. Uma vez imersos, os ovos desenvolvem-se rapidamente em larvas, que dão
origem às pupas, das quais surge o adulto. O único modo possível de se evitar a
transmissão da dengue é a eliminação do mosquito transmissor da doença, combatendo-se os focos de acúmulo de água — locais que propiciam sua criação.
As orações “que são extremamente resistentes” e “que propiciam sua criação”,
embora sejam introduzidas pelo mesmo pronome relativo, denotam sentido explicativo e restritivo, respectivamente.

Certo.
A oração “que são extremamente resistentes” é adjetiva explicativa e faz referência ao substantivo “ovos”; já “que propiciam sua criação” é adjetiva restritiva e faz
referência ao substantivo “locais”.

4

Para saber mais ainda acerca do assunto, recomendo a você um episódio do meu programa, o Na Ponta da
Língua! O link é este: bit.ly/explicativarestritiva.
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2.2 Função Sintática do Pronome Relativo
Agora, precisamos entender que todo pronome relativo desempenha uma função
sintática na oração subordinada adjetiva. Analise comigo a seguinte construção:

(15) Eu comprei sapatos novos. Eles são macios.
Suj.

VTD

OD

Suj.

VL Pred. Suj.

Note que há dois períodos e, em cada um deles, há apenas uma oração. Na primeira, a expressão “sapatos novos” é o objeto direto de “comprei”. Na segunda, o
sujeito do verbo “são” é o pronome “eles”, que foi usado para retomar “sapatos novos”. Mas, se quisermos, podemos relacionar as duas orações5 em um único período.

(16) Eu comprei sapatos novos que são macios.
Suj.

VTD

OD

Suj.

VL Pred. Suj.

Entre as duas construções, há poucas diferenças: dois períodos foram transformados em um só; o pronome pessoal do caso reto “eles” foi substituído pelo
pronome relativo “que”, e eu preciso que você coloque uma informação na sua cabeça: assim como “eles” retoma e substitui “sapatos novos” na construção
15, “que” retoma e substitui “sapatos novos” na construção 16. Logo, se
“eles” é sujeito em 15, “que” é sujeito em 16!
Há um passo a passo simples para descobrir a função sintática de um pronome
relativo:
5

Por isso, o nome do pronome é relativo. Ele serve para relacionar orações, fazendo com que uma oração se
torne adjetiva de algum termo da outra.
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I – identifique o pronome relativo e o referente dele.
II – construa uma nova oração em que, no lugar do pronome relativo, você colocará o referente dele.
III – faça a análise sintática da nova construção, com o objetivo de descobrir a
função sintática do referente.
IV – pronto! Você identificou a função sintática do pronome relativo!

Veja comigo em alguns exemplos:

Suj. VTI

OI

(17) Ele falou da criança que foi encontrada na rua.
Suj.
A criança foi encontrada na rua.
Suj.
Suj.

VL

Pred. Suj.

(18) As mulheres, que batalham diariamente, são exemplos de vitória.
Suj.
As mulheres batalham diariamente.
Suj.

Na parte superior da oração, está a análise sintática da oração principal. Na
parte inferior, a análise sintática da oração subordinada adjetiva. Se você seguir
esse passo a passo, nunca errará! Com o passar do tempo (e com muito treino),
esse processo vai se tornando mais automático, e você conseguirá fazer a análise
sintática de qualquer pronome relativo em um piscar de olhos!
Vejamos mais duas construções:
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Suj.

(19) Foram doados os cobertores que minha mãe fabricou.
OD
Os cobertores minha mãe fabricou.
OD
VTD

Suj.

VTD

OD

A. Adv.

(20) As mudanças que o presidente propôs geraram desconforto na sociedade.
OD
As mudanças o presidente propôs.
OD
VTD

9. (2015/CESPE/TCU) Para a surpresa de muitas pessoas, acostumadas a ver em
nosso país tantas leis que não saem do papel, a LRF, logo nos primeiros anos, atinge boa parte de seus objetivos, notadamente em relação à observância dos limites
da despesa com pessoal, o que permitiu uma descompressão da receita líquida e
propiciou maior capacidade de investimento público. O regulamento marca avanços
também no controle de gastos em fins de gestão e em relação ao novo papel que
as leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar.
Os pronomes relativos “que” (R.9) e “que” (R.15), embora retomem elementos
distintos do texto, desempenham a mesma função sintática nos períodos em que
ocorrem.

Errado.
Primeiramente, note que o primeiro “que” retoma “leis”, ao passo que o segundo
retoma “papel”. Faça as substituições e, em seguida, a análise sintática:
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• leis não saem do papel (o primeiro pronome relativo é sujeito).
• o novo papel as leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar. (o
segundo pronome relativo é objeto direto).

Como você pôde notar, nem sempre o pronome relativo desempenha a função
de sujeito! Em 19 e 20, ele funciona como objeto direto! Aliás, o pronome relativo
que (assim como o qual, a qual, os quais e as quais) pode desempenhar diversas funções sintáticas! É com base nisso que passaremos à próxima seção!

2.3 Regência do Pronome Relativo

Como você sabe, existem funções sintáticas não preposicionadas (como sujeito
e objeto direto, apresentadas em 2.2, por exemplo) e outras preposicionadas. Veja
comigo.
(21) As mudanças que o Brasil precisa são lentas.*
Sinto informar, mas a construção 21 está gramaticalmente incorreta! E ela passaria fácil, sem qualquer reprovação, no nosso dia a dia – aliás, nem o Word identificou a agramaticalidade! E tudo pode ser resolvido se você souber identificar a
função sintática do pronome relativo!
As mudanças de que o Brasil precisa são lentas.
OI
das mudanças o Brasil precisa
OI
VTI
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Como o pronome relativo desempenha a função de objeto indireto, ele obrigatoriamente será preposicionado! E isso aparece demais em provas de concursos
públicos! Vamos analisar mais algumas orações:
(22) O familiar em que você confia deve estar presente.

(o PR pode ser
trocado por no qual)

OI
no familiar você confia
OI
VTI

(23) A causa por que lutamos é nobre.

(O PR pode ser trocado por pela qual)

OI
pela causa lutamos
OI
VTI

(24) O leite de que fizemos o pedido será vendido rapidamente.

(o PR pode ser
trocado por do qual)

CN
do leite fizemos o pedido
CN

(25) As escolas em que estudei são renomadas.

(o PR pode ser trocado por nas quais)

A. Adv.
na escola estudei
A. Adv.

O PRONOME RELATIVO E A CRASE
No PDF sobre crase, eu disse que falaríamos mais sobre o assunto quando chegássemos aos pronomes relativos. Veja a seguinte construção:
• a lei a que o deputado se referiu ainda não está em vigor.
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O pronome relativo está preposicionado, por desempenhar a função de objeto indireto do verbo “se referiu”. Note que não há crase, uma vez que só estão presentes
a preposição e o pronome relativo (e o artigo é proibido antes de “que”). Mas podemos trocar “que” por “a qual”. E o resultado será:
• a lei à qual o deputado se referiu ainda não está em vigor.
Agora, há a necessidade da crase, uma vez que foi realizada a fusão entre a preposição a e a qual. Não há qualquer relação com o artigo! O pronome relativo é a
qual (a parte sublinhada integra o pronome relativo. Se trocarmos, por exemplo,
“a lei” por “o regimento”, os resultados seriam:
• o regimento a que o deputado se referiu ainda não está em vigor.
• o regimento ao qual o deputado se referiu ainda não está em vigor.

Você deve estar atento(a) à função sintática do pronome relativo, para saber se
há ou não a necessidade de haver preposição! Em geral, um pronome relativo preposicionado só pode ser trocado por outro que possua a mesma preposição, assim
como um pronome relativo não preposicionado só pode ser trocado por outro que
não possua preposição! Vamos analisar algumas questões!

10. (2013/CESPE/ANS) Na fase do acasalamento, em que as fêmeas precisam de
sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos, ocorre a transmissão da doença.
Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir “em que” por na qual.

Certo.
O pronome relativo está acompanhado da preposição por exercer a função de adjunto adverbial de tempo (as fêmeas precisam de sangue na fase do acasala-
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mento). A substituição sugerida mantém a preposição e estabelece a concordância
com o substantivo “fase”.

11. (2013/CESPE/ANS) Uma vez imersos, os ovos desenvolvem-se rapidamente
em larvas, que dão origem às pupas, das quais surge o adulto.
O emprego de preposição em “das quais” é exigido pela regência de “origem”.

Errado.
A preposição que acompanha um pronome relativo sempre é exigida por um termo
posposto a ele. No caso, é o verbo “surge”.

12. (2013/CESPE/FUB) A educação superior no Brasil não pode ser discutida sem
que se tenha presente o cenário e o contexto em que ela surgiu.
Caso expressão “em que” fosse substituída por o qual, seriam mantidas a correção
e a coerência do texto.

Errado.
A preposição “em” anteposta ao pronome relativo “que” é obrigatória, uma vez
que, se substituirmos o pronome pelo referente, o resultado é “ela surgiu no contexto”. Sem a preposição, a construção ficaria sem sentido.

13. (2013/CESPE/STF) “Pois há uma única coisa de que o próprio Deus está privado: fazer que o que foi não tenha sido”.
A correção gramatical do texto seria preservada caso se eliminasse a preposição
‘de’.
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Errado.
A preposição anteposta ao pronome relativo é exigida pelo vocábulo “privado”. Se
substituirmos o pronome pelo referente, o resultado será “o próprio Deus está
privado de uma única coisa”.

2.4 Uso dos Pronomes “Onde” e “Cujo”
Vamos começar o estudo sobre o onde com duas questões:

14. (2014/IADES/SEAP-DF) No perı́odo “Teodoro Freire punha o pilão na rede em
que dormia para disfarçar”, “em que” não poderia ser substituı́do por onde.
15. (2013/CESPE/MJ) Marilena Chaui, filósofa brasileira, afirma que, para a classe
dominante brasileira (os “liberais”), democracia é o regime da lei e da ordem. Para
a filósofa, no entanto, a democracia é “o único regime político no qual os conflitos
são considerados o princípio mesmo de seu funcionamento”.

Sobre as duas questões, a expressão “no qual” poderia ser substituída pelo vocábulo “onde”, sem prejuízo para a correção e para as ideias do texto.
Com essas duas questões, você aprenderá duas lições ao mesmo tempo:
I – o pronome relativo “onde” é equivalente a “em que” (e a “no qual”, “na
qual”, “nos quais” e “nas quais”).
II – o pronome relativo “onde” só pode retomar lugares.
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Se você observar apenas a troca de um pronome por outro, ambas seriam possíveis, uma vez que “onde” é equivalente a outro pronome relativo dotado da preposição em. Mas você precisa estar atento(a) ao referente do pronome. Na questão
da IADES, “em que” retoma “rede”, que é um lugar. A troca por onde é permitida,
e, por isso, o item é ERRADO (porque a questão afirma que a substituição não
pode ocorrer). Na questão do Cespe, “no qual” retoma “regime político”, que não
é um lugar. A troca por onde é proibida e, por isso, o item é ERRADO. Ou seja, as
duas questões estão erradas.

16. (2013/CESPE/MI) Esse volume de investimentos estrangeiros tende a permanecer forte com a aproximação de eventos internacionais sediados no Brasil —
como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016) — e a exploração do pré-sal,
a faixa litorânea de oitocentos quilômetros entre o Espírito Santo e Santa Catarina
onde estão depositados petróleo (mais fino, de maior valor agregado) e gás a seis
mil metros abaixo de uma camada de sal no Oceano Atlântico.
Sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, o pronome “onde” (R.29) poderia
ser substituído por no qual.

Errado.
O pronome “onde” retoma “faixa litorânea”, que é feminino e singular. A correta
substituição, portanto, seria na qual.

Sabendo disso, você precisa, agora, conhecer a diferença entre as variações do
pronome onde. Esqueça aquele papo de parado/movimento. Você conhece a lógica
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da gramática! Basta raciocinar qual preposição cada verbo exige quando se quer
incluir uma circunstância de lugar!
(4) A casa onde moramos será reformada. (o verbo morar pede a preposição
em)
(5) A praia aonde ele vai está interditada. (o verbo ir pede a preposição em)
(6) O parque onde corro é arborizado. (o verbo correr pede a preposição em)
(7) A cidade de onde (ou donde) eles vêm possui 5 mil habitantes. (o verbo
vir pede a preposição de)
(8) A estrada por onde passo está esburacada. (o verbo passar pede a preposição por)
Vamos falar agora sobre cujo. Você precisa reconhecer as características necessárias para o uso deste pronome. Vou usar uma construção já citada neste PDF.
(9) O carro cujas portas estão amassadas é dele.
Características:
I – sempre exprime a ideia de posse entre os termos anteposto e posposto ao
pronome (basta notar que a as portas são do carro). Por isso, o cujo sempre
vem entre substantivos (ou termos de natureza substantiva).
II – por ser pronome relativo, retoma o termo anterior, mas sempre concorda
com o termo posterior (“cujas” concorda com “portas”).
III – jamais pode ser seguido por artigo (o carro cujas as portas).
IV – não possui substituto. A frase que recebe o pronome cujo é configurada para
essa finalidade!
V – o cujo também pode ser preposicionado! Tudo depende da regência (assim
como para outros pronomes relativos). Veja exemplos:
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(10) esse é o país de cujas praias falamos. (falamos das praias do país)
(11) o seriado a cujos episódios me referi foi cancelado. (referi-me aos episódios do seriado).

17. (2016/IDECAN/SEARH-RN) “Esse algo é a obra de arte cuja função não vai ser
apenas a de agradar, mas a de transmitir a mensagem daquela conivência”. Constituiria um ERRO se o autor substituísse o excerto grifado por:
a) Esse algo é a obra de arte cujas as funções precisam ser estabelecidas.
b) Esse algo é a obra de arte em cuja função de agradar deve se crer.
c) Esse algo é a obra de arte por cujos caminhos deve se passar o artista incipiente.
d) Esse algo é a obra de arte a cuja função de agradar não se deve dar exclusiva
preferência.

Letra a.
A presença do artigo após “cujas” constitui erro gramatical. Nas demais alternativas, a presença da preposição anteposta ao pronome relativo é exigida por verbos
pospostos (na “b”, a preposição “em” é exigida pelo verbo “crer”; na “c”, a preposição “por” é exigida pelo verbo “passar”; na “d”, a preposição “a” é exigida pelo
verbo “dar”).

3. Orações Reduzidas
Na língua portuguesa, existem as famosas orações reduzidas. Duas características fundamentais as marcam:
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I – a presença de uma forma nominal do verbo (infinitivo, particípio ou gerúndio);
II – não são iniciadas por conjunções ou pronomes relativos.
As orações subordinadas substantivas se reduzem apenas com verbos no infinitivo. Veja:
ISSO

(34) É fundamental estudar gramática.

O.S. Subs. subjetiva red. de infinitivo
ISSO

(35) O fundamental é estudar gramática.

O.S. Subs. predicativa red. de infinitivo

ISSO

(36) Ele deixará o filho viver.

O.S. Subs. O.D. red. de infinitivo

DISSO

(37) Ele gosta de tocar violão.

O.S. Subs. O.I. red. de infinitivo
DISSO

(38) Você será capaz de sacudir o mundo.

O.S. Subs. C.N. red. de infinitivo

ISSO

(39) Você tem uma missão: ser aprovado em breve!

O.S. Subs. Apositiva red. de infinitivo
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Já as orações adjetivas podem se reduzir com verbos no infinitivo, no particípio
ou no gerúndio.
(40) Minha mãe não é mulher de levar desaforo para casa.
O.S. Adj. restritiva
red. de infinitivo

(41) O fato noticiado hoje cedo chocou o Brasil.
O.S. Adj. restritiva
red. de particípio

(42) É vergonhoso ver filhos falando mal de suas mães.
O.S. Adj. restritiva
red. de gerúndio

Agora, vá ao gabarito comentado e veja as questões de número 14, 21 e 33.
BLOCO II: Adverbiais X Coordenadas
Nesta seção, fecharemos o período composto da língua portuguesa! Claro que,
nas gramáticas, há muito mais acerca do assunto. Todavia, você não adquiriu este
material para aprender tudo, mas para aprender o que cai. Você se lembra das
nossas primeiras conversas? Meu primeiro objetivo não é ensinar a você gramática,
mas ensinar a você como resolver questões de gramática! Eu quero que você
se torne uma máquina de destruição em massa de itens e questões! Eu quero que
língua portuguesa deixe de ser seu entrave, e passe a ser seu diferencial.
Sabe por que quis relembrar toda essa conversa inicial? Porque vamos, agora,
falar sobre orações subordinadas adverbiais e orações coordenadas. Eu poderia passar o PDF inteiro ensinando como identificar e classificar orações (o que
ensinarei), mas preciso dar prioridade ao que aparece em provas. O assunto deste
módulo é muito importante, mas o seu principal foco será:
• identificação de conjunções.
• semântica oracional.
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CONECTIVOS
CLASSIFICAÇÃO

EXEMPLOS

Aditivos

e, nem (nem...nem), não só...mas também, tam- Não só fez um péssimo trabalho como
pouco, tanto...quanto
também cobrou caro.

Adversativos

mas, porém, contudo, todavia, no entanto,
É um bom livro, todavia custa caro.
entretanto, e

Alternativos

ou, ou...ou, ora...ora, já...já, quer...quer, seja... Ou mude seu comportamento ou mude-se
seja
daqui!

Conclusivos

Logo, pois (deslocado), portanto, por conse- Você estudou, portanto será aprovado em
guinte, assim, então, por isso
um bom concurso!

Explicativos

Pois, que, porque, porquanto

�Obs1

�Obs2

CONECTIVOS

Não prejudique as pessoas, porque você
pode ser prejudicado!

Causais

Pois, Porque, visto que, como, uma vez que, na
medida em que, porquanto, haja vista que, já A torcida aclamou porque o gol foi lindo!
que

Consecutivos

Tão (tamanho, tanto, tal)...que, de modo que, de Foi tanto amor que os dois acabaram se
maneira que
casando.

Concessivos

Embora, conquanto, não obstante, ainda que,
mesmo que, se bem que, posto que, por mais que, Embora você tenha boas intenções, é impospor pior que, apesar de que, a despeito de, malgrado, sível acreditar em suas palavras.
em que pese.

Comparativos

Como, mais...(do) que, menos...(do) que, , tão... O enfermeiro foi mais eficiente que o
como, tanto...quanto, tão...quanto, assim como
médico.

Condicionais

Se, caso, sem que, se não, a não ser que, exceto se,
Se você demorar, eu não vou te procurar.
a menos que, contanto que, salvo se, desde que

Conformativos

Conforme, consoante, como, segundo

Finais

Para, para que, a fim de que, de modo que, de Os policiais trabalham para que a seguforma que, de sorte que, porque
rança seja mantida.

Proporcionais

À proporção que, à medida que, quanto mais, ao Os homens destroem o planeta à medida
passo que
que se desenvolvem

Temporais

Quando, enquanto, assim que, logo que, desde que, até Enquanto os políticos descansam, os brasileique, mal, depois que, eis que
ros trabalham arduamente.

Segundo pesquisas, o aquecimento global é
um efeito natural.

Parte escura: Conjunções coordenativas
Parte clara: Conjunções subordinativas adverbiais.
�Obs.1: É muito comum em provas que conjunções causais sejam usadas em orações com semântica
explicativa, e vice-versa.
�Obs.2: Sempre estudar as semânticas causais, consecutivas e concessivas juntas!
e
: Comparar (adversativas com concessivas; condicionais com temporais)
Conjunções em negrito: Estudar com atenção! Costumam confundir, por serem semelhantes.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

34 de 174

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe do Período Composto e Pontuação
Prof. Elias Santana

Essa é a parte que despenca em provas (em todas as bancas). E, para começar, já preciso fazer um alerta: se você ainda não leu esta tabela, pare tudo e faça
uma leitura atenta dela! Sem ela, seu caminho ao longo do PDF 10 será árduo (em
alguns casos, impossível); com ela, tudo será muito mais fácil! Você tem a responsabilidade de memorizá-la, tudo bem?
No PDF anterior, uni as orações subordinadas substantivas às adjetivas, pois
elas possuem algo em comum: o que. Por trás deste, também há uma justificativa didática: tanto as orações subordinadas adverbiais quanto as coordenadas são
classificadas de acordo com critérios semânticos (o sentido que elas oferecem ao
período), e ambas apresentam conjunções dotadas de sentido. Por esse motivo,
as questões sobre esses dois tipos de oração são muito semelhantes. Veja:

18. (2013/CESPE/TCE-ES) De acordo com o estudo A Cor dos Homicídios no Brasil,
desenvolvido pelo coordenador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Americana no Rio de Janeiro, de 2001 a 2010, enquanto o índice de mortalidade
entre jovens brancos no país caiu 27,1%.
O termo “enquanto”, que expressa, no texto, circunstância de conformidade, poderia ser substituído, coerentemente, por como.
19. (2016/CESPE/TCE-SC) O fenômeno da corrupção, em virtude de sua complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige, além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva do Estado. Portanto, é preciso estimular a
integridade no serviço público, para que seus agentes sempre atuem, de fato, em
prol do interesse público.
Seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo “Portanto” fosse substituído por Por conseguinte.
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Você notou o quanto a estrutura das duas questões é parecida? Veja que a banca
nem faz questão de que você saiba se a oração é coordenada ou subordinada. Você
precisa saber o sentido da oração e a conjunção adequada. A questão 18
está errada, pois “enquanto” é uma conjunção temporal (e não conformativa) e
não poderia ser substituída por “como”. Já a questão 19 está certa, pois tanto a
conjunção “portanto” quanto “por conseguinte” possuem valor conclusivo. Se você
fez uso da tabela, notou pelas cores que a primeira diz respeito às orações subordinadas adverbiais, ao passo que a segunda, às coordenadas. Aqui, comparei duas
questões do Cespe, mas é assim que cai em praticamente todas as bancas. Lógico
que nem todas serão fáceis assim – ainda mais com a tabela na mão –, mas essa
é a essência do assunto em provas de concursos.

Além disso, neste PDF também discutirei como funciona a pontuação nesses dois
grupos oracionais (assim como fiz no PDF anterior), mas, novamente, vamos retornar ao que vimos em pontuação do período simples. Você se lembra de que estudamos a pontuação dos adjuntos adverbiais? O que ocorre com as orações subordinadas adverbiais é semelhante. Já a pontuação das coordenadas apresenta algumas
novidades, mas nada que você não vá aprender com facilidade. Vamos juntos?

4. Orações Subordinadas Adverbiais
As orações subordinadas adverbiais se comportam como adjuntos adverbiais
oracionais. Quando desenvolvidas, apresentam conjunções subordinativas
adverbiais. A estrutura do período é
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ORAÇÃO PRINCIPAL + ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL _________6.


Obs.:
Você precisa ter algo em mente: causa e consequência são relações complementares! Onde há causa, há consequência (e vice-versa). A oração que é
classificada como subordinada adverbial é a que possui a conjunção subordinativa adverbial (ou a que está reduzida por alguma forma nominal, conforme veremos adiante), ao passo que a outra é a oração principal. Não
pense, por favor, que há duas subordinadas ao mesmo tempo!

4.1 Concessivas: Expressam uma Concessão em Relação à OP


Obs.:
Você sabe o que é uma concessão? Gramaticalmente falando, significa
que algo acontecerá, independentemente de haver uma causa para isso.
Na oração acima, podemos perceber isso. Por uma lógica simples, pensamos que se alguém estuda muito, em algum momento, saberá tudo. Mas a
6

A classificação de uma oração subordinada adverbial está baseada na carga semântica oferecida por ela ao período.
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concessão representa essa ruptura da lógica. Por isso, aconselho que você
estude a causa, a consequência (lógicas) e a concessão (ruptura da lógica)
juntas! Assim, é mais fácil entender e memorizar!

4.2 Comparativas: Oferecem uma Comparação em Relação à OP


Obs.:
Notou que há apenas um verbo no período 4? Nas comparativas, o segundo
verbo vem implícito (aquele servidor trabalhou menos do que este trabalhou). Além disso, cabe ressaltar que a contração “do” é facultativa!

4.3 Condicionais: Oferecem uma Condição em Relação à OP


Obs.:
Cuidado para não confundir uma causal com uma condicional. Nas causais,
apresenta-se um fato que gerou outro (como em “ele não poderá dirigir
porque bebeu demais”). Em uma condicional, não há ainda um fato consumado, mas uma situação hipotética.
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20. (2013/CESPE/MPU) Uma legislação que tenha hoje 70 anos de vigência entrou
em vigor muito antes do lançamento do primeiro computador pessoal e do início da
histórica revolução imposta pela tecnologia digital. Isso não seria problema se esse
não fosse o caso da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), destinada a regular
um dos universos mais impactados por esta revolução, o das relações trabalhistas.
A conjunção “se” tem valor condicional na oração em que está inserida.
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Certo.
É uma questão que envolve a análise do texto. Ele fala que o fato de uma legislação
vigorar há 70 anos não seria um problema, mediante uma condição: desde que
não fosse a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).

21. (2013/TJDFT) Mesmo com os avanços na área de segurança, os crimes virtuais, ou cibercrimes, continuam causando muitos problemas financeiros, como mostrou um estudo feito pela empresa de segurança Norton no ano de 2012.
O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos, caso a expressão “Mesmo com os” fosse substituída por A despeito dos.

Certo.
Essa é uma questão que quer avaliar seu conhecimento acerca das conjunções.
Primeiramente, é preciso entender que o trecho “mesmo com os avanços na área
de segurança” possui valor concessivo, pois, se considerarmos os critérios lógicos,
o ideal seria que, com avanços na área de segurança, os crimes virtuais diminuíssem. Logo, notamos a ruptura da lógica. Agora, recorra à tabela: “a despeito dos”
também possui valor concessivo. Faço uma pergunta: alguma vez na vida você já
usou um “a despeito dos”? Boa parte das pessoas responderão que não. E essa
questão caiu em uma prova de nível médio. Então, decore as conjunções!

22. (2013/CESPE/MPU) Essa blasfêmia contra a razão e a fé, contra a civilização
e a humanidade, é a filosofia da miséria; executada, não faria senão inaugurar a
organização da miséria.
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Não haveria prejuízo para o sentido original nem para a correção gramatical do texto caso se inserisse quando ou se for imediatamente antes de “executada”.

Errado.
MUITO CUIDADO COM ESSA QUESTÃO! Gramaticalmente, quero que você perceba que tanto “quando” como “se for” se encaixam perfeitamente na sentença. O
problema está no sentido. Compare comigo esses dois períodos:
• se você vier, ganhará um presente.
• quando você vier, ganhará um presente.

O sentido é bem diferente, não é? Na primeira, ir é uma possibilidade. Na segunda,
ir é uma certeza, é só uma questão de tempo. Nesses exemplos simples, é fácil enxergar. Mas, em um texto de Ruy Barbosa, isso não é mais tão evidente. Por isso,
saiba: essa troca de conjunções de semânticas diferentes altera o sentido do texto,
mesmo que não prejudique a correção.

23. (2013/CESPE/TCE-RO) É assim que funciona o Square, sistema de pagamentos
em uso nos Estados Unidos da América. Ele, hoje, é uma das maiores referências
em pagamentos por celular. É aceito em 200 mil estabelecimentos, entre restaurantes, bares, cafés, salões de beleza, spas, lojas e até agências funerárias. Para
usá-lo, o cliente precisa instalar um programa no celular.
Sem prejuízo para o sentido original do texto, o vocábulo “Para” poderia ser corretamente substituído por Caso, se o trecho “usá-lo” fosse, por sua vez, substituído
por o usasse.
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Errado.
No trecho original, é possível entender que é preciso instalar um programa no celular se alguém tiver a finalidade de usar o Square. “Caso” possui valor condicional.

24. (2014/CESPE/SUFRAMA) Com efeito, a habitação em cidades é essencialmente
antinatural, associa-se a manifestações do espírito e da vontade, na medida em
que esses se opõem à natureza.
Sem prejuízo do sentido original do texto, a expressão “na medida em que” poderia
ser substituída por à medida que.

Errado.
Faça uma visita à tabela de conectivos. “Na medida em que” é uma conjunção
causal, equivalente a “porque”, “pois”. “À medida que” possui valor proporcional.
Cotidianamente, é muito comum ouvir pessoas empregando uma em vez da outra.
Tome muito cuidado!

25. (2013/CESPE/TJDFT) O problema é que, na transmissão, pode haver um espião conectado à rede, interessado em bisbilhotar a comunicação para obter os
dados pessoais e, principalmente, o número do cartão de crédito do comprador.
Para evitar a espionagem, as lojas virtuais utilizam a criptografia por meio de um
método conhecido como protocolo de chave pública.
A oração “Para evitar a espionagem” denota a finalidade da utilização do protocolo
de chave pública pelas lojas virtuais.
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Certo.
Pelos sentidos do texto, é possível entender que se usa o protocolo de chave pública (um método de criptografia) com um objetivo, finalidade: evitar a espionagem.

4.4 A Pontuação nas Orações Subordinadas Adverbiais
Cunha (2008) diz que se emprega a vírgula “para separar orações subordinadas adverbiais, principalmente quando estão antepostas à principal”. De fato, há
consenso entre os gramáticos quanto à obrigatoriedade da vírgula quando a oração
adverbial está deslocada (conforme vimos nos exemplos 3, 5, 6, 8 e 9). Quando
não estão deslocadas, a vírgula é, para alguns gramáticos, facultativa (os mais
modernos); para outros, obrigatória (os mais antigos). Apesar da polêmica, sugiro
que você acompanhe os modernos. Detalhe importante: consecutivas (como em 2)
e comparativas (como em 4) não costumam receber vírgulas (basta experimentar
para sentir a estranheza).

4.5 Orações Subordinadas Adverbiais Reduzidas
As orações subordinadas adverbiais podem se reduzir em infinitivo, particípio ou
gerúndio. Nesses casos, nem sempre haverá o auxílio da conjunção para que você
defina a classificação da oração. Sua obrigação será identificar a relação semântica
entre as partes.
• Infinitivo
–– De tanto dormir, ele perdeu o ônibus. (causal)
–– Aquela cena emocionou a ponto de arrancar lágrimas do público. (consecutiva)
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–– Apesar de gastar muito, ele consegue economizar. (concessiva)
–– Sem comer, você não melhorará. (condicional)
–– Ela malha para ficar com a saúde perfeita. (final)
–– Antes de comer, lave as mãos. (temporal)
• Particípio
–– Chocado com a notícia, ele começou a gritar. (causal)
–– Mesmo vencido, comi o queijo. (concessiva)
–– Terminado o jogo, a torcida comemorou. (temporal)
• Gerúndio
–– Ela não saiu de casa, temendo um temporal. (causal)
–– Mesmo ganhando pouco, conseguiu comprar a casa própria. (concessiva)
–– Falando com carinho, ele aceitará. (condicional)
–– Fui assaltado, saindo de casa. (temporal)
Agora, vá ao gabarito comentado e veja as questões de número 3, 5, 6,
8 e 12.

5. Orações Coordenadas
As orações coordenadas são entendidas como sintaticamente independentes
entre si (por isso, não há mais uma oração principal). Essa independência entre
elas permite, por exemplo, o emprego de ponto final ou ponto e vírgula entre elas
(o que não ocorre nas subordinadas). As orações coordenadas se conectam exclusivamente por semântica. A estrutura do período é:
ORAÇÃO COORDENADA ASSINDÉTICA + ORAÇÃO COORDENADA SINDÉTICA ____7.

7

A classificação de uma oração coordenada sindética está baseada na carga semântica oferecida por ela ao
período.
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As palavras “sindética” e “assindética” são originárias de síndeto, que quer dizer conectivo. Portanto, as assindéticas são as orações desprovidas de conectivos,
ao passo que as sindéticas, não.
Existem cinco tipos de orações coordenadas sindéticas. Vamos a eles:

5.1 Aditivas


Obs.:
as orações aditivas, via de regra, não podem ser separadas por vírgula.
Todavia, se as orações ligadas por conjunção aditiva apresentarem sujeitos
diferentes, uma vírgula pode ser inserida. Ex.: Ele chegou, e ela se jogou
no sofá.

5.2 Adversativas


Obs.:
você percebeu a semelhança entre os períodos 3 e 11? Cuidado! Os sentidos são parecidos, mas as estruturas gramaticais são diferentes! E isso já
foi assunto de prova!
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26. (2013/CESPE/SEE-AL) Segundo a avaliação do movimento Todos pela Educação, o PNE a ser aprovado perpassa os pontos principais da educação no país, mas
ainda deixa arestas.
A forma “mas” poderia ser substituída por embora, sem prejuízo para a correção
gramatical e para os sentidos originais do texto.

Errado.
As conjunções pertencem a estruturas oracionais diferentes. Para que houvesse
correção gramatical, ao trocar o “mas” por “embora”, seria necessário alterar o
verbo, de “deixa” para “deixe”.


Obs.:
a conjunção “e” pode ser usada como adversativa! Ex.: Ele correu, e não
cansou. Isso também já apareceu em prova:


“Leio que a ciência deu agora mais um passo definitivo. É claro que o definitivo da ciência é transitório, e não por deficiência da ciência (é ciência
demais), que se supera a si mesma a cada dia... Não indaguemos para que,
já que a própria ciência não o faz — o que, aliás, é a mais moderna forma
de objetividade de que dispomos.



Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a conjunção “e”,
em “e não por deficiência da ciência”, poderia ser substituída por mas.”
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Certo.
Note que, pela semântica textual, podemos entender que a informação “e não por
deficiência da ciência” é adversa ao fato de o definitivo da ciência ser transitório
(isso ocorre porque existe ciência demais, “que se supera a si mesma a cada dia”.
A conjunção “e”, nesse caso, é adversativa, e pode ser substituída por “mas”.

A conjunção “mas” é adversativa; no entanto, “mas também” é aditiva! Ex.: Ele
ouviu mas também copiou tudo.
Adendo: é preciso ter muito cuidado com o esquema de pontuação das orações
adversativas!
Caso 1: com a conjunção “mas”, existem as seguintes possibilidades:
P1: você estuda muito, mas nunca saberá tudo.
P2: você estuda muito; mas nunca saberá tudo.
P3: você estuda muito. Mas nunca saberá tudo.


Obs.:
não é permitida a colocação de uma vírgula após “mas”. Porém, tenha atenção para construções como “você estuda muito, mas, definitivamente, nunca
saberá tudo”, pois a vírgula após “mas” foi empregada para isolar o adjunto
adverbial, e não para separar a conjunção.


Caso 2: com as demais conjunções adversativas:
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Nos três primeiros casos, a conjunção está em sua posição original. Nos três
últimos, deslocada.

5.3 Alternativas
(1) Ora você estuda, ora você trabalha.

Veja que as duas orações apresentam conjunção alternativa. Portanto, as duas
são classificadas como sindéticas. Além disso, neste tipo de período, o emprego da
vírgula é obrigatório.

5.4 Conclusivas
(2) Ela possui boa formação, por conseguinte conseguirá um bom emprego.

A pontuação das orações coordenadas conclusivas segue o mesmo esquema apresentado sobre o caso 2 das orações coordenadas adversativas.
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Obs.:
a conjunção “pois”, quando deslocada, é conclusiva!

5.5 Explicativas
(3) Pratique o amor, porque ele é a cura.


Obs.:
as orações subordinadas explicativas são sempre separadas por vírgula.

A diferença entre orações subordinadas adverbiais causais e orações coordenadas
sindéticas explicativas: essa é uma parte do assunto que costuma assustar quem
estuda língua portuguesa. Antes de traçarmos as diferenças, quero que você tenha
duas informações em mente:
• essa diferença cai pouco em provas.
• as orações causais e explicativas compartilham praticamente das mesmas
conjunções.

Para você entender melhor, veja a questão abaixo:

27. (2013/CESPE/ANS) A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento é uma forma eficaz de se certificar o beneficiário da assistência por ele contratada, pois leva as operadoras a ampliarem o credenciamento de prestadores e a
melhorarem o seu relacionamento com o cliente.
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Mantêm-se a correção gramatical do período e suas informações originais ao se
substituir o termo “pois” por qualquer um dos seguintes: já que, uma vez que,
porquanto.

Certo.
A sua missão em uma questão assim não é diferenciar se a conjunção empregada é
causal ou explicativa. Tentar fazer essa descoberta, nesta situação, é perda de tempo! Quando uma questão vier assim, olhe, simultaneamente, para as conjunções
causais e explicativas da tabela. Trate-as como se fosse um grupo só, tudo bem?

Mas, na questão que acabei de apresentar, a oração iniciada por “pois” é coordenada explicativa. Chegou a hora de entender o porquê.
Veja a estrutura abaixo:

Eu te faço uma pergunta bem direta: em qual das duas possibilidades você
consegue perceber que algo aconteceu primeiro, e outra coisa depois? Apenas na
primeira! Note que, primeiro, ela estudou com antecedência e, em seguida, foi
aprovada no concurso. Logo, estudar é a causa. O mesmo não se nota na segunda possibilidade. Aliás, se analisarmos em uma lógica temporal, a aprovação veio
primeiro, e o ato de trabalhar naquele órgão é posterior e serve apenas como uma
confirmação, uma explicação para a aprovação dela. Assim, sabemos que a primeira possibilidade representa uma oração subordinada adverbial causal, ao passo
que a segunda é uma oração coordenada sindética explicativa.
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O maior erro que você pode cometer é comparar causa com explicação (e é o
que a maioria faz). Você deve analisar causa com consequência, buscando entender se há um evento que provoca outro. Se não houver, a tendência é que seja
uma explicação.
Serei ainda mais objetivo:
Quando há causa: quando a oração iniciada pela conjunção apresenta algo que,
temporalmente, aconteceu primeiro e provocou ou deu origem ao que está na oração principal.

Exemplo
A rua está interditada, porque as obras começaram hoje cedo.

Quando há explicação: quando a oração iniciada pela conjunção apresenta uma
confirmação, um esclarecimento (que, temporalmente, aconteceu depois do que
está na outra oração) ou é usada para justificar uma ordem (verbos no imperativo).

Exemplos
• As leis brasileiras são frágeis, porque muitos delinquentes estão nas ruas.
• Estude, porque seu futuro depende disso.

Por isso, a conjunção apresentada na questão acima introduz uma oração de
natureza explicativa, pois a fiscalização é uma forma eficaz, pois, posteriormente,
leva as operadoras a ampliarem o credenciamento. Viu como é simples?
Uma informação importante: enquanto as orações subordinadas adverbiais causais podem ser separadas por vírgula, as orações explicativas devem.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

51 de 174

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe do Período Composto e Pontuação
Prof. Elias Santana

Último ponto: esse quadro sintetiza o que é a diferença entre causa e explicação
(e como isso aparece em provas, quando aparece). Mas saiba que esse assunto é
muito mais extenso e gera muitos estudos acadêmicos (eu mesmo tive a oportunidade de pesquisar sobre em meus percursos universitários). Mas recomendo a você
que se atenha ao que cai em provas!

Já falamos um pouco sobre a conjunção “pois”, mas não custa frisar:
• quando a conjunção “pois” aparece no início da oração, possui valor causal
ou explicativo.
Ex.: trabalhe com seriedade, porque o desemprego está crescendo.
• Quando a conjunção “pois” estiver deslocada dentro da oração, possui valor
conclusivo.
Ex.: está muito frio; vista, pois, um casaco.

28. (2013/CESPE/SEE-AL) Às vezes, esse profissional é a ponte entre aqueles que
tomam decisões gerenciais e os que executarão tais decisões; muitas vezes, porém, ele toma decisões e executa tarefas relevantes e decisivas. É, pois, nesse
momento, verdadeiro assessor, função que exige competências básicas bem específicas e formação voltada essencialmente para questões educacionais.
O termo “pois” explicita uma relação sintática de conclusão.

Certo.
Você percebeu que a conjunção está deslocada? Logo, possui valor conclusivo.
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29. (2013/CESPE/STF) O passado jamais pode ser objeto de escolha: ninguém
escolhe ter havido o saque de Troia; com efeito, a deliberação não se refere ao
passado, mas ao futuro e ao contingente, pois o passado não pode não ter sido.
Seriam mantidos o sentido e a correção gramatical do texto, caso o termo portanto
substituísse “pois”.

Errado.
“Portanto” é uma conjunção conclusiva, mas o “pois” que aparece no texto não está
deslocado. Por isso, a substituição é proibida.

Agora, vá ao gabarito comentado e veja as questões de número 1, 9, 10
e 15.

A AOCP possui algumas particularidades em relação a outras bancas:
• aborda mais a identificação de orações do que a pontuação envolvida nelas;
• às vezes, cobra nomenclatura (outras bancas nem cobram);
• prefere substantivas a adjetivas.
Todavia, todas as bancas compartilham algo em comum: adoram semântica associada ao período composto e entendimento sobre os conectivos. Por isso, decore
as conjunções (nunca é demais dizer isso a você)!
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QUESTÕES DE CONCURSO
1. (2017/AOCP/CODEM–PA/ADVOGADO)
O Lado Negro do Facebook
Por Alexandre de Santi
O Facebook é, de longe, a maior rede da história da humanidade. Nunca existiu, antes, um lugar onde 1,4 bilhão de pessoas se reunissem. Metade de todas as
pessoas com acesso à internet, no mundo, entra no Facebook pelo menos uma vez
por mês. Em suma: é o meio de comunicação mais poderoso do nosso tempo, e
tem mais alcance do que qualquer coisa que já tenha existido. A maior parte das
pessoas o adora, não consegue conceber a vida sem ele. Também pudera: o Facebook é ótimo. Nos aproxima dos nossos amigos, ajuda a conhecer gente nova e
acompanhar o que está acontecendo nos nossos grupos sociais. Mas essa história
também tem um lado ruim. Novos estudos estão mostrando que o uso frequente
do Facebook nos torna mais impulsivos, mais narcisistas, mais desatentos e menos
preocupados com os sentimentos dos outros. E, de quebra, mais infelizes.
No ano passado, pesquisadores das universidades de Michigan e de Leuven
(Bélgica) recrutaram 82 usuários do Facebook. O estudo mostrou uma relação direta: quanto mais tempo a pessoa passava na rede social, mais infeliz ficava. Os
cientistas não sabem explicar o porquê, mas uma de suas hipóteses é a chamada
inveja subliminar, que surge sem que a gente perceba conscientemente. Já deve
ter acontecido com você. Sabe quando você está no trabalho, e dois ou três amigos
postam fotos de viagem? Você tem a sensação de que todo mundo está de férias,
ou que seus amigos viajam muito mais do que você. E fica se sentindo um fracassado. “Como as pessoas tendem a mostrar só as coisas boas no Facebook, achamos
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que aquilo reflete a totalidade da vida delas”, diz o psiquiatra Daniel Spritzer, mestre pela UFRGS e coordenador do Grupo de Estudos sobre Adições Tecnológicas. “A
pessoa não vê o quanto aquele amigo trabalhou para conseguir tirar as férias”, diz
Spritzer.
E a vida em rede pode ter um efeito psicológico ainda mais assustador. Durante
30 anos, pesquisadores da Universidade de Michigan aplicaram testes de personalidade a 14 mil universitários. O resultado: os jovens da geração atual, que cresceram usando a internet, têm 40% menos empatia que os jovens de três décadas
atrás. A explicação disso, segundo o estudo, é que na vida online fica fácil ignorar
as pessoas quando não queremos ouvir seus problemas ou críticas – e, com o tempo, esse comportamento indiferente acaba sendo adotado também na vida offline.
Num meio competitivo, onde precisamos mostrar como estamos felizes o tempo
todo, há pouco incentivo para diminuir o ritmo e prestar atenção em alguém que
precisa de ajuda. Há muito espaço, por outro lado, para o egocentrismo. Em 2012,
um estudo da Universidade de Illinois com 292 voluntários concluiu que, quanto
mais amigos no Facebook uma pessoa tem, e maior a frequência com que ela posta, mais narcisista tende a ser – e maior a chance de fazer comentários agressivos.
Esse último resultado é bem surpreendente, porque é contraintuitivo. Ora, uma
pessoa que tem muitos amigos supostamente os conquistou adotando comportamentos positivos, como modéstia e empatia. O estudo mostra que, no Facebook,
tende a ser justamente o contrário.

(Adaptado de Superinteressante. Disponível em: http://super.abril. com.br/tecnologia/o-lado-negro-do-facebook/)

Assinale a alternativa correta quanto à relação semântica existente entre as seguintes orações: “O Facebook é ótimo. Nos aproxima dos nossos amigos.”
a) Concessiva.
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b) Consecutiva
c) Temporal.
d) Adversativa.
e) Explicativa.
2. (2017/AOCP/CODEM-PA/ADVOGADO) Analise o seguinte trecho e assinale a alternativa INCORRETA.
“Novos estudos estão mostrando que o uso frequente do Facebook nos torna mais
impulsivos, mais narcisistas, mais desatentos e menos preocupados com os sentimentos dos outros.”
a) Trata-se de um período composto por duas orações.
b) Os sujeitos das orações são, respectivamente, “Novos estudos” e “o uso frequente do Facebook”.
c) Existe uma oração principal, não iniciada por conjunção, e uma oração subordinada, iniciada por conjunção integrante.
d) Existem duas orações e, em uma delas, o sujeito está oculto para evitar repetições desnecessárias.
e) A locução verbal “estão mostrando” poderia ser substituída por “mostram” sem
prejuízo de entendimento à oração em questão.
3. (2016/AOCP/PREFEITURA DE JUIZ DE FORA-MG/CONTADOR)
O difícil, mas possível, diálogo entre a arte e a ciência
Daniel Martins de Barros
Estabelecer pontes entre a ciência e a arte não é tarefa fácil. Se a revolução
científica, com sua valorização da metodologia experimental e sua necessidade de
rigor, trouxe avanços inegáveis para a humanidade, por outro lado também tornou
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o trabalho científico distante do homem comum. Com isso, distanciou-o também
da arte, que talhada para captar a essência humana, o faz de maneira basicamente
intuitiva. Tentativas de reaproximação até existem, mas a inconstância e variabilidade no seu sucesso atestam a dificuldade da empreitada.
Um dos diálogos mais interessantes entre ciência e arte se deu nas primeiras
décadas do século 20, na relação entre o surrealismo e a psicanálise.
Os sonhos eram considerados proféticos e reveladores, até que, em 1899, Sigmund Freud apresentou uma das primeiras tentativas de interpretá-los cientificamente no livro A Interpretação dos Sonhos. Simplificando bastante, sonhos seriam
um momento em que conteúdos inconscientes surgiriam para nós, ainda que disfarçados, e caberia à psicanálise desmascarar seu real significado.
O movimento artístico do surrealismo imediatamente se apropriou dessas teorias. Os surrealistas já nutriam um interesse especial pelo inconsciente, tentando
retratar esses conteúdos em suas obras, mas após a tradução do livro de Freud
para o espanhol, o pintor catalão Salvador Dalí tornou-se um dos maiores entusiastas da obra freudiana. Segundo ele mesmo, o objetivo de sua pintura era materializar as imagens de sua “irracionalidade concreta”.
Desde que se tornou fã declarado do médico austríaco, Dalí tentou se encontrar
com ele. Tanto insistiu que conseguiu, quando Freud já estava idoso e bastante
doente. A reunião não foi das mais frutíferas, já que os dois eram incapazes de
conversar: Dalí não falava alemão nem inglês, e Freud, além do câncer de mandíbula, não estava ouvindo bem. A interação ficou limitada: Freud analisou um quadro recente de Dalí, enquanto esse passava o tempo desenhando o psicanalista e o
observava a conversar com o amigo e escritor Stephan Zweig.
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O resultado tímido do encontro poderia bem ser emblemático da complicada
engenharia que é construir pontes entre tão distantes universos. As conversas
nem sempre são frutíferas, as trocas muitas vezes são frustrantes. Mas a retomada desse episódio na peça Histeria, do dramaturgo Terry Johnson, mostra que não
desistimos, e que novas maneiras podem ser tentadas. Usando a liberdade que
só se encontra na arte, Johnson expande o diálogo que não aconteceu, mostrando – ainda que numa realidade alternativa e em chave cômica – que os caminhos
que ligam arte e ciência podem ser acidentados, mas não deixam de ser possíveis.
Embora a psicanálise não seja mais considerada científica pelos critérios atuais e
o surrealismo já não exista como movimento organizado, o encontro dessas duas
formas de saber, no alvorecer do século 20, persiste como emblema de um diálogo
que, mesmo que cheio de ruídos, não pode ser abandonado.

(Adaptado de: http://m.cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,analise-o-dificil--maspossivel--dialogo-entre-a-arte-e-a-ciencia,10000048930 Acesso em 17 de maio de 2016.)

No trecho “A reunião não foi das mais frutíferas, já que os dois eram incapazes de
conversar [...]”, a expressão em destaque introduz uma oração que denota
a) finalidade.
b) condição.
c) causa.
d) tempo.
e) consequência.

4. (2016/AOCP/PREFEITURA DE JUIZ DE FORA-MG/CONTADOR) Em relação ao
excerto “Embora a psicanálise não seja mais considerada científica pelos critérios
atuais e o surrealismo já não exista como movimento organizado, o encontro des-
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sas duas formas de saber, no alvorecer do século 20, persiste como emblema de
um diálogo que, mesmo que cheio de ruídos, não pode ser abandonado.”, assinale
a afirmação correta.
a) A palavra “embora” é um advérbio de modo e não flexiona nem em gênero nem
em número.
b) A expressão “pode ser” é uma locução verbal, formada pelo verbo auxiliar (ser)
e pelo verbo principal (poder).
c) O “e” é uma conjunção e o “mesmo que” é uma locução conjuntiva que possuem,
respectivamente, a função de ligar dois elementos e introduzir uma concessão.
d) O verbo “poder” tem um sujeito composto, cujos núcleos são as palavras “encontro” e “formas”.
e) Por se referir ao som ruim que ressoa do diálogo entre a arte e a ciência, a palavra “ruídos” é uma onomatopeia.
5. (2016/AOCP/SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES/ANALISTA)
Perdoar e esquecer
Quando a vida se transforma num tango, é difícil não dançar ao ritmo do rancor
Ivan Martins
Hoje tomei café da manhã num lugar em que Carlos Gardel costumava encontrar seus parceiros musicais por volta de 1912. É um bar simples, na esquina da rua
Moreno com a avenida Entre Rios, chamado apropriadamente El Encuentro.
Nunca fui fã aplicado de tango, mas cresci ouvindo aqueles que a minha mãe
cantava enquanto se movia pela casa. Os versos incandescentes flutuam na memória e ainda me emocionam. Soprado pelo fantasma de Gardel, um deles me veio
aos lábios enquanto eu tomava café no El Encuentro: “Rechiflado en mi tristeza, te
evoco y veo que has sido...”
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Vocês conhecem Mano a mano, não?
Essencialmente, é um homem falando com a mulher que ele ama e que parece tê-lo trocado por uma vida melhor. Lembra, em espírito, o samba Quem te viu,
quem te vê, do Chico Buarque, mas o poema de Gardel é mais ácido e rancoroso.
Paradoxalmente, mais sutil. Não se sabe se o sujeito está fazendo ironia ou se em
meio a tantas pragas ele tem algum sentimento generoso em relação à ex-amante.
Nisso reside o apelo eterno e universal de Mano a mano – não é assim, partido por
sentimentos contraditórios, que a gente se sente em relação a quem não nos quer
mais?
Num dia em que estamos solitários, temos raiva e despeito de quem nos deixou.
No outro dia, contentes e acompanhados, quase torcemos para que seja feliz. O
problema não parece residir no que sentimos pelo outro, mas como nos sentimos
em relação a nós mesmos. Por importante que tenha sido, por importante que ainda seja, a outra pessoa é só um espelho no qual projetamos nossos sentimentos
– e eles variam como os sete passos do tango. Às vezes avançam, em outras retrocedem. Quando a gente acha que encontrou o equilíbrio, há um giro inesperado.
Por isso as ambiguidades de Mano a mano nos pegam pelas entranhas. É difícil
deixar para trás o sentimento de abandono e suas volúpias. É impossível não dançar
ao ritmo do rancor. Há uma força enorme na generosidade, mas para muitos ela é
inalcançável. Apenas as pessoas que gostam muito de si mesmas são capazes de
desejar o bem do outro em circunstâncias difíceis. A maioria de nós precisa ser amada novamente antes de conceder a quem nos deixou o direito de ser feliz. Por isso
procuramos com tanto afinco um novo amor. É um jeito de dar e de encontrar paz.
No último ano, tenho ouvido repetidamente uma frase que vocês já devem ter
escutado: Não se procura um novo amor, a gente simplesmente o encontra. O paradoxo é bonito, mas me parece discutível. Supõe que o amor é tão acidental quan-
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to um tropeção na calçada. Eu não acho que seja. Imagina que a vontade de achar
destrói a possibilidade de encontrar. Isso me parece superstição. Implica em dizer
que se você ficar parado ou parada as coisas virão bater na sua porta. Duvido. O
que está embutido na frase e me parece verdadeiro é que não adianta procurar se
você não está pronto – mas como saber sem procurar, achar e descobrir que não
estava pronto?
É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango. Nossa carência nos empurra na direção dos outros, e não há nada de errado nisso. É
assim que descobrimos gente que será ou não parte da nossa vida. Às vezes quebramos a cara e magoamos os outros. O tango prossegue. O importante é sentir
que gostam de nós, e que nós somos capazes de gostar de novo. Isso nos solta
das garras do rancor. Permite olhar para trás com generosidade e para o futuro
com esperança. Não significa que já fizemos a curva, mas sugere que não estamos
apenas resmungando contra a possibilidade de que o outro esteja amando. Quando a gente está tentando ativamente ser feliz, não pensa muito no outro. Esse é o
primeiro passo para superar. Ou perdoar, como costuma ser o caso. Ou esquecer,
como é ainda melhor.
No primeiro verso de Mano a mano, Gardel lança sobre a antiga amante a maldição terrível de que ela nunca mais voltará a amar. Mas, ao final da música, rendido
a bons sentimentos, oferece ajuda e conselhos de amigo, quando chegar a ocasião.
Acho que isso é o melhor que podemos esperar de nós mesmos. Torcer mesquinhamente para jamais sermos substituídos - mas estarmos prontos para aceitar e amparar quando isso finalmente, inevitavelmente, dolorosamente, vier a acontecer.

(Disponível em: http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2016/01/perdoar-e-esquecer.html)
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Em “É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango”, a
conjunção destacada exprime uma ideia de
a) adição.
b) conclusão.
c) explicação.
d) tempo.
e) condição.
6. (2016/AOCP/SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES/ANALISTA) Em “No outro
dia, contentes e acompanhados, quase torcemos para que seja feliz.”, a oração em
destaque é classificada como
a) oração subordinada substantiva objetiva indireta.
b) oração subordinada substantiva subjetiva.
c) oração coordenada sindética explicativa.
d) oração subordinada adverbial causal.
e) oração subordinada adverbial final.

7. (2016/AOCP/SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES/TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA)
A arte perdida de ler um texto até o fim
A internet é um banquete de informações, mas só aguentamos as primeiras
garfadas
Danilo Venticinque
Abandonar um texto logo nas primeiras linhas é um direito inalienável de qualquer leitor. Talvez você nem esteja lendo esta linha: ao ver que a primeira frase
deste texto era uma obviedade, nada mais natural do que clicar em outra aba do
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navegador e conferir a tabela da copa. Ou talvez você tenha perseverado e seguido
até aqui. Mesmo assim eu não comemoraria. É muito provável que você desista
agora. A passagem para o segundo parágrafo é o que separa os fortes dos fracos.
A internet é um enorme banquete de informações, mas estamos todos fartos.
Não aguentamos mais do que as duas ou três primeiras garfadas de cada prato. Ler
um texto até as últimas linhas é uma arte perdida. No passado, quem desejasse
esconder um segredo num texto precisava criar códigos sofisticados de linguagem
para que só os iniciados decifrassem o enigma. Hoje a vida ficou mais fácil. Quer
preservar um segredo? Esconda-o na última frase de um texto – esse território selvagem, raramente explorado.
Lembro-me que, no Enem do ano retrasado, um aluno escreveu um trecho
do hino de seu time favorito no meio da redação. Tirou a nota 500 (de 1000), foi
descoberto pela imprensa e virou motivo de chacota nacional. Era um mau aluno,
claro. Se fosse mais estudioso, teria aprendido que o fim da redação é o melhor
lugar para escrever impunemente uma frase de um hino de futebol. Se fizesse isso,
provavelmente tiraria a nota máxima e jamais seria descoberto.
Agora que perdi a atenção da enorme maioria dos leitores à exceção de amigos muito próximos e parentes de primeiro grau, posso ir direto ao que interessa.
Quem acompanhou as redes sociais na semana passada deve ter notado uma enorme confusão causada pelo hábito de abandonar um texto antes do fim. Resumindo
a história: um jornalista publicou uma coluna em que narrava uma longa entrevista
com Felipão num avião. A notícia repercutiu e virou manchete em outros sites, até
que alguém notou que o entrevistado não era Felipão, mas sim um sósia dele. Os
sites divulgaram erratas e a história virou piada. No meio de todo o barulho, porém,
alguns abnegados decidiram ler o texto com atenção até o fim. Encontraram lá um
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parágrafo enigmático. Ao final da entrevista, o suposto Felipão entregava ao jornalista um cartão de visitas. No cartão estavam os dizeres “Vladimir Palomo – Sósia
de Felipão – Eventos”. A multidão que ria do engano do jornalista o fazia sem ler
esse trecho.
Teria sido tudo uma sacada genial do jornalista, que conseguiu pregar uma peça
em seus colegas e em milhares de leitores que não leram seu texto até o fim? Estaria ele rindo sozinho, em silêncio, de todos aqueles que não entenderam sua piada?
A explicação, infelizmente, era mais simples. Numa entrevista, o jornalista confirmou que acreditava mesmo ter entrevistado o verdadeiro Felipão, e que o cartão
de visitas do sósia tinha sido apenas uma brincadeira do original.
A polêmica estava resolvida. Mas, se eu pudesse escolher, preferiria não ler
essa história até o fim. Inventaria outro desenlace para ela. Trocaria o inexplicável
mal-entendido da realidade por uma ficção em que um autor maquiavélico consegue enganar uma multidão de leitores desatentos. Ou por outra ficção, ainda mais
insólita, em que o texto revelava que o entrevistado era um sósia, mas o autor não
saberia disso porque não teria lido a própria obra até o final. Seria um obituário
perfeito para a leitura em tempos de déficit de atenção.
Se você chegou ao último parágrafo deste texto, você é uma aberração estatística. Estudos sobre hábitos de leitura demonstram claramente que até meus pais
teriam desistido de ler há pelo menos dois parágrafos. Estamos sozinhos agora, eu
e você. Talvez você se considere um ser fora de moda. Na era de distração generalizada, é preciso ser um pouco antiquado para perseverar na leitura. Imagino que
você já tenha pensado em desistir desse estranho hábito e começar a ler apenas as
primeiras linhas, como fazem as pessoas ao seu redor. O tempo economizado seria
devidamente investido em atividades mais saudáveis, como o Facebook ou games
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para celular. Aproveito estas últimas linhas, que só você está lendo, para tentar te
convencer do contrário. Esqueça a modernidade. Quando o assunto é leitura, não
há nada melhor do que estar fora de moda. A história está repleta de textos cheios
de sabedoria, que merecem ser lidos do começo ao fim. Este, evidentemente, não
é um deles. Mas seu esforço um dia será recompensado. Não desanime, leitor. As
tuas glórias vêm do passado.

(http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/danilo-venticinque/noticia/2014/06/arte-perdida-de-bler-um-texto-ateo-fimb.html)

No trecho “Lembro-me que, no Enem do ano retrasado, um aluno escreveu um
trecho do hino de seu time favorito no meio da redação.”, há um erro segundo a
gramática normativa, pois
a) a palavra “retrasado” escreve-se com a letra “z”.
b) a regência do verbo “lembrar”, quando seguido de pronome oblíquo, exige o uso
da preposição “de”, isto é, “Lembro-me de que”.
c) a regência do verbo “escrever” exige um objeto direto e indireto obrigatoriamente, ou seja, quem “escreve”, escreve “algo” “para alguém”, e o autor não mencionou para quem foi escrito o trecho do hino.
d) a palavra “favorito” deveria estar acentuada, por ser uma paroxítona terminada
em “o”.
e) o uso das vírgulas está incorreto, já que está separando o sujeito do predicado.
8. (2016/AOCP/PREFEITURA DE VALENÇA-BA/TÉCNICO)
A felicidade é deprimente
Contardo Calligaris
É possível que a depressão seja o mal da nossa época.
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Ela já foi imensamente popular no passado. Por exemplo, os românticos (sobretudo os artistas) achavam que ser langoroso e triste talvez fosse o único jeito
autêntico de ser fascinante e profundo.
Em 1859, Baudelaire escrevia à sua mãe: “O que sinto é um imenso desânimo,
uma sensação de isolamento insuportável, o medo constante de um vago infortúnio, uma desconfiança completa de minhas próprias forças, uma ausência total de
desejos, uma impossibilidade de encontrar uma diversão qualquer”.
Agora, Baudelaire poderia procurar alívio nas drogas, mas ele e seus contemporâneos não teriam trocado sua infelicidade pelo sorriso estereotipado das nossas
fotos das férias. Para um romântico, a felicidade contente era quase sempre a marca de um espírito simplório e desinteressante.
Enfim, diferente dos românticos, o deprimido contemporâneo não curte sua
fossa: ao contrário, ele quer se desfazer desse afeto, que não lhe parece ter um
grande charme.
Alguns suspeitam que a depressão contemporânea seja uma invenção. Uma
vez achado um remédio possível, sempre é preciso propagandear o transtorno que
o tal remédio poderia curar. Nessa ótica, a depressão é um mercado maravilhoso,
pois o transtorno é fácil de ser confundido com estados de espírito muito comuns:
a simples tristeza, o sentimento de inadequação, um luto que dura um pouco mais
do que desejaríamos etc.
De qualquer forma, o extraordinário sucesso da depressão e dos antidepressivos não existiria se nossa cultura não atribuísse um valor especial à felicidade (da
qual a depressão nos privaria). Ou seja, ficamos tristes de estarmos tristes porque
gostaríamos muito de sermos felizes.
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Coexistem, na nossa época, dois fenômenos aparentemente contraditórios: a
depressão e a valorização da felicidade. Será que nossa tristeza, então, não poderia
ser um efeito do valor excessivo que atribuímos à felicidade? Quem sabe a tristeza
contemporânea seja uma espécie de decepção.
Em agosto de 2011, I. B. Mauss e outros publicaram em “Emotion” uma pesquisa com o título: “Será que a procura da felicidade faz as pessoas infelizes?”.
Eles recorreram a uma medida da valorização da felicidade pelos indivíduos e, em
pesquisas com duas amostras de mulheres (uma que valorizava mais a felicidade
e a outra, menos), comprovaram o óbvio: sobretudo em situações positivas (por
exemplo, diante de boas notícias), as pessoas que perseguem a felicidade ficam
sempre particularmente decepcionadas.
Numa das pesquisas, eles induziram a valorização da felicidade: manipularam
uma das amostras propondo a leitura de um falso artigo de jornal anunciando que
a felicidade cura o câncer, faz viver mais tempo, aumenta a potência sexual – em
suma, todas as trivialidades nunca comprovadas, mas que povoam as páginas da
grande imprensa.
Depois disso, diante de boas notícias, as mulheres que tinham lido o artigo ficaram bem menos felizes do que as que não tinham sido induzidas a valorizar especialmente a felicidade.
Conclusão: na população em geral, a valorização cultural da felicidade pode ser
contraprodutiva.
Mais recentemente, duas pesquisas foram muito além e mostraram que a valorização da felicidade pode ser causa de verdadeiros transtornos. A primeira, de
B. Q. Ford e outros, no “Journal of Social and Clinical Psychology”, descobriu que
a procura desesperada da felicidade constitui um fator de risco para sintomas e
diagnósticos de depressão.
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A pesquisa conclui que o valor cultural atribuído à felicidade leva a consequências sérias em saúde mental. Uma grande valorização da felicidade, no contexto do
Ocidente, é um componente da depressão. E uma intervenção cognitiva que diminua o valor atribuído à felicidade poderia melhorar o desfecho
de uma depressão. Ou seja, o que escrevo regularmente contra o ideal de felicidade talvez melhore o humor de alguém. Fico feliz.
Enfim, em 2015, uma pesquisa de Ford, Mauss e Gruber, em “Emotion”, mostra
que a valorização da felicidade é relacionada ao risco e ao diagnóstico de transtorno bipolar. Conclusão: cuidado, nossos ideais emocionais (tipo: o ideal de sermos
felizes) têm uma função crítica na nossa saúde mental.
Como escreveu o grande John Stuart Mill, em 1873: Só são felizes os que perseguem outra coisa do que sua própria felicidade.

(Adaptado de: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2015/10/1699663-a-felicidade-edeprimente.shtml Acesso em 10 de março de 2016.)

No período “o extraordinário sucesso da depressão e dos antidepressivos não existiria se nossa cultura não atribuísse um valor especial à felicidade”, a oração sublinhada estabelece com a anterior uma relação de
a) concessão.
b) finalidade.
c) conclusão.
d) condição.
e) causa.
9. (2015/AOCP/FUNDASUS/MÉDICO)
Entre no Eixo
Descuidar-se das costas pode afetar seu humor, sua autoconfiança e até sua
vida sexual. (Vai querer?) Corrija sua postura agora.
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Por Meghan Rabbit e Elaine Carvalho
Preste atenção em sua postura enquanto lê esta reportagem. Está largada no sofá,
com as costas tortas e os ombros arqueados? Debruçada sobre o notebook? Então
aproveite para se corrigir. Você vai descobrir que mais coisas do que você imagina
acontecem no corpo e na cabeça quando você se desconecta daquela que é o eixo
do seu corpo: a coluna. E que as consequências vão além daquela dor chata nas
costas. “A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba
seu nível de energia”, fala o quiropata americano Steven Weiniger, especialista em
postura e autor do livro Stand Taller, Live Longer (sem edição em português). Em
outras palavras, se reflete na sua aparência e no modo como você se sente. Veja
por que e como colocar cada parte do seu corpo no lugar certo.
Por que colocar o corpo no eixo?
Porque andar como o corcunda de Notre Dame vai muito além de ser feio e nada
sexy. Ao corrigir a postura, você sai ganhando em...
1/ MAIS FOCO
De acordo com Steven Weiniger, ao manter as costas arqueadas, as costelas
pressionam o diafragma, impedindo que os pulmões inflem completamente. (Quer
fazer o teste? Tente inspirar profundamente nessa posição e vai sentir dificuldade.)
Isso influencia a respiração, que fica mais curta e, por isso, prejudica a oxigenação
do corpo, do cérebro e acaba afetando sua capacidade de concentração.
2/ AUTOESTIMA E BOM HUMOR
Quem caminha curvado, com os ombros projetados para a frente, tende a se
sentir mais baixo-astral do que quem tem porte de rainha. Foi o que concluiu uma
pesquisa da San Francisco State University (EUA) realizada com dois grupos de voluntários, que testaram andar dos dois jeitos e depois contaram como se sentiram.
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O experimento revelou que o cérebro se deixa levar pela postura: mover-se com
confiança vai fazê-la se sentir assim e bancar a desleixada também se reflete em
como se sente. O físico ucraniano Moshe Feldenkrais, criador de um método que
leva seu sobrenome e busca, por meio da consciência corporal, novas maneiras de
se movimentar, também não fazia distinção entre quem vem primeiro – se movimento ou emoção. Para ele, uma pessoa triste se encolhe, enquanto alguém feliz
ergue a cabeça e abre o peito naturalmente. “Contraímos a musculatura sempre
que sentimos medo ou tensão, assim como abaixamos a
cabeça e projetamos o abdômen para a frente”, explica a educadora somática
Mariana Huck, de São Paulo, coordenadora do Núcleo Feldenkrais Brasil. “É uma
reação normal. O desafio é não cristalizar essa postura rígida, o que leva à dor e
impacta as emoções.”
3/ CORPO LIVRE DE DORES
“Quando a coluna está fora do eixo, vários músculos precisam entrar em ação
para compensar o desequilíbrio postural”, observa a fisioterapeuta Mary Ann Wilmarth, da Harvard University (EUA). Isso gera uma reação em cadeia, que resulta
em dor, formigamento e espasmos musculares em várias partes do corpo.
4/ TESÃO EM DIA
Uma postura desleixada tem ligação direta com a flacidez do core (musculatura
que inclui o abdômen), o que, por sua vez, pode ter impacto negativo entre quatro
paredes – e não apenas na frente do espelho. “Quanto mais flácido seu abdômen,
mais fracas podem ficar a libido e a performance na cama”, diz a americana Debby
Herbenick, especialista em saúde sexual. Portanto, antes de investir em lingeries
sensuais, valorize seu corpo ao praticar exercícios capazes de colocálo nos eixos.

(Fonte: Revista Women’s Health. Número 79 publicada em Maio de 2015. Editora Abril)
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Considere o período composto: “A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba seu nível de energia”, retirado do texto ENTRE NO EIXO
e assinale a alternativa que classifica de forma adequada esse período.
a) É um período composto por coordenação em que as orações são coordenadas
aditivas.
b) É um período composto por coordenação em que a última oração coordenada é
adversativa.
c) É um período composto por subordinação em que as orações são substantivas
subjetivas.
d) É um período composto por subordinação em que a última oração é substantiva
objetiva direta.
e) É um período composto por subordinação em que as orações são, respectivamente, substantiva subjetiva, substantiva objetiva direta e substantiva completiva
nominal.

10. (2015/AOCP/FUNDASUS/AUXILIAR DE BIBLIOTECA)
Mulheres cuidam mais da saúde do que homens
Segundo pesquisa, 71,2% dos entrevistados pelo IBGE haviam se consultado
com um médico pelo menos uma vez no último ano. Entre elas, o índice foi de
78% – contra 63,9% deles. As mulheres brasileiras vão mais ao médico do que os
homens. É o que mostra uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, realizada em
conjunto entre o Ministério da Saúde e o IBGE. A publicação revelou que 71,2% dos
entrevistados haviam se consultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores
à entrevista. Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contra 63,9% dos homens.
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Elas também são mais aplicadas nos cuidados com os dentes: 47,3% das brasileiras disseram terem ido ao dentista uma vez nos 12 meses anteriores, ante
41,3% dos homens. A diferença também aparece na questão da higiene bucal:
91,5% do público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes
ao dia, ao passo que a taxa foi de 86,5% no masculino.
A pesquisa também investigou o atendimento nos serviços de saúde, público e
privado. De acordo com os resultados, 71% da população brasileira procura estabelecimentos públicos de saúde para atendimento. Destes, 47,9% afirmaram que
utilizam as Unidades Básicas de Saúde como principal porta de entrada para atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).
Além disso, o levantamento mostrou ainda que os serviços públicos mais procurados depois das Unidades Básicas de Saúde são os de emergência, como as
Unidades de Pronto Atendimento Público – com 11,3% da população - e hospitais
e serviços especializados como ambulatórios, com 10,1% da população. Já os consultórios e clínicas particulares atraem 20,6% dos brasileiros e as emergências
privadas são procuradas por 4,9% deles.
A Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações em 64 000 residências brasileiras em 1 600 municípios entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014.
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(Com Estadão Conteúdo. Adaptado de: < http://veja.abril.com.br/noticia/ saude/
mulherescuidam-mais-da-saude-do-que-homens> Acesso em 06 jun. 2015.)
No excerto “Além disso, o levantamento mostrou ainda que os serviços públicos
[...]”, a expressão em destaque pode ser substituída, sem que haja mudança de
sentido, por
a) por esse motivo.
b) por isso.
c) portanto.
d) ademais.
e) todavia.

11. (2015/AOCP/FUNDASUS/AUXILIAR DE BIBLIOTECA) No excerto “[...] 91,5%
do público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes ao dia
[...]”, o termo em destaque foi utilizado para introduzir uma oração
a) coordenada.
b) subordinada adjetiva.
c) subordinada objetiva direta
d) subordinada adverbial causal.
e) subordinada adverbial explicativa.

12. (2015/AOCP/FUNDASUS/TÉCNICO DE CONTABILIDADE)
Mulheres cuidam mais da saúde do que homens
Segundo pesquisa, 71,2% dos entrevistados pelo IBGE haviam se consultado
com um médico pelo menos uma vez no último ano. Entre elas, o índice foi de
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78% - contra 63,9% deles. As mulheres brasileiras vão mais ao médico do que os
homens. É o que mostra uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, realizada em
conjunto entre o Ministério da Saúde e o IBGE. A publicação revelou que 71,2% dos
entrevistados haviam se consultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores
à entrevista. Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contra 63,9% dos homens.
Elas também são mais aplicadas nos cuidados com os dentes: 47,3% das brasileiras disseram terem ido ao dentista uma vez nos 12 meses anteriores, ante
41,3% dos homens. A diferença também aparece na questão da higiene bucal:
91,5% do público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes
ao dia, ao passo que a taxa foi de 86,5% no masculino.
A pesquisa também investigou o atendimento nos serviços de saúde, público e
privado. De acordo com os resultados, 71% da população brasileira procura estabelecimentos públicos de saúde para atendimento. Destes, 47,9% afirmaram que
utilizam as Unidades Básicas de Saúde como principal porta de entrada para atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).
Além disso, o levantamento mostrou ainda que os serviços públicos mais procurados depois das Unidades Básicas de Saúde são os de emergência, como as
Unidades de Pronto Atendimento Público - com 11,3% da população - e hospitais
e serviços especializados como ambulatórios, com 10,1% da população. Já os consultórios e clínicas particulares atraem 20,6% dos brasileiros e as emergências
privadas são procuradas por 4,9% deles.
A Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações em 64 000 residências brasileiras em 1 600 municípios entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014.

(Com Estadão Conteúdo. Adaptado de: < http://veja.abril.com.br/noticia/ saude/mulheres-cuidam-mais-da-saude-do-que-homens> Acesso em 06 jun. 2015.)
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No excerto “As mulheres brasileiras vão mais ao médico do que os homens.”, os
termos em destaque expressam
a) alternância.
b) hipótese.
c) comparação.
d) explicação.
e) oposição.
13. (2015/AOCP/FUNDASUS/JORNALISTA)
A escola pode interferir na formação moral dos alunos?

Por: Telma Vinha (professora da Unicamp) em colaboração com Maria Suzana Menin (professora da Unesp) e Mariana Tavares (pesquisadora da FCC)
O desenvolvimento de valores morais é decorrente da interação do sujeito com
as situações e as pessoas nos diversos ambientes que frequenta, como a escola,
com a família e com os amigos. Considerando todas essas influências, questionamos: “Será que a instituição de ensino tem um papel significativo na formação ética
dos alunos? Que atitudes de professores, funcionários e colegas podem interferir
nesse processo?”
Um estudo inédito da Fundação Carlos Chagas (FCC), coordenado por Mariana
Tavares, da FCC, e Suzana Menin, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), com
a participação de pesquisadores de várias instituições, ajuda a responder essas
questões. Realizado com quase 10 mil crianças, adolescentes e professores de 76
escolas públicas e privadas do Brasil, ele objetivou construir um instrumento para
avaliar a presença e os níveis de desenvolvimento (adesão) dos valores convivência
democrática, solidariedade, justiça e respeito.
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Os resultados dos alunos foram relacionados com mais de 30 variáveis, como
sexo, religião, composição familiar, nível socioeconômico, regras e sanções na família, autoestima, repetência, observação de maus-tratos, como eles acreditavam
ser vistos pelos outros e as relações estabelecidas. Algumas conclusões evidenciam
a importância de cuidar do convívio na escola para favorecer o desenvolvimento
moral.
Sentir-se bem tratado pelos professores e ter docentes e funcionários que jamais ou raramente gritam com os alunos promoveu maior adesão de todos os valores. Não presenciar (ou ver pouco) educadores colocarem estudantes para fora da
sala influenciou o aumento da justiça, respeito e solidariedade. Já ter professores
que recorrem pouco (ou nunca) aos pais dos alunos para resolver conflitos indicou
maior presença de convivência democrática e solidariedade.
Entre os fatores ligados à relação do aluno com a instituição e com os colegas,
gostar de ir à escola e frequentar as aulas interferiu no aumento dos valores solidariedade, respeito e convivência democrática. Alunos que nunca (ou raramente)
viram colegas se agredirem ou gritar tiveram todos os valores influenciados positivamente. Acreditar ser bem-visto pelas outras pessoas no ambiente escolar gerou
o aumento da justiça.
No caso da família, o apoio dos pais teve relação com maior respeito e justiça.
Este último fator também foi influenciado pelo emprego de combinados com os
filhos. Quando os pais usam sanções (que não sejam físicas ou humilhantes), há
mais adesão a justiça, solidariedade e convivência democrática. Isso pode estar
associado à ideia de uma família cuidadosa, que deixa claro o que pode ou não ser
feito pelos filhos, revalidando os valores quando eles são feridos.
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As ações contrárias às apresentadas acima, a exemplo de gritar muitas vezes ou
não apoiar os filhos, estão sempre relacionadas a menor adesão aos valores. Chama a atenção também o fato de que, na pesquisa, religião, configuração familiar,
nível socioeconômico e repetência não tiveram relação significativa com a presença de valores.
O estudo colabora para comprovar que a qualidade das interações na escola,
em especial dos adultos com os alunos, influencia fortemente no desenvolvimento
moral (quanto mais positivas forem, maiores as adesões aos valores). Assim, se
queremos formar pessoas éticas, fica evidente a importância de ter espaços de diálogo e reflexão sobre a convivência e de cuidar para que toda a comunidade escolar
vivencie de fato esses valores.
(Fonte: Revista Nova Escola. Ano 30, número 282 de maio de 2015. Editora Abril)
Observe o seguinte excerto retirado do texto: “Quando os pais usam sanções que
não sejam físicas ou humilhantes (...)” e assinale a alternativa correta com relação
à formação do período composto por subordinação.
a) A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva subjetiva, pois exerce a função de sujeito do verbo ser.
b) A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva objetiva direta, pois exerce a função de objeto direto do verbo sejam.
c) A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva
predicativa, pois exerce a função de predicativo do sujeito do verbo de ligação ser.
d) A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada adjetiva
restritiva, pois delimita o sentido do substantivo antecedente sanções.
e) A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada adjetiva
circunstancial, pois apresenta uma condição que é acessória ao sentido da oração.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

77 de 174

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe do Período Composto e Pontuação
Prof. Elias Santana

14. (2015/AOCP/FUNDASUS/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE)
Os dez maiores sonhos de consumo dos brasileiros
Viagens, carro e cirurgia plástica estão entre os principais desejos de compra,
segundo levantamento inédito elaborado pelo SPC Brasil
Viajar para o exterior é o principal sonho de consumo dos brasileiros, segundo
uma pesquisa inédita do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e do portal
de Educação Financeira Meu Bolso Feliz. De acordo com o estudo, divulgado nesta
quinta-feira, o maior desejo de 15% dos 620 entrevistados é fazer uma viagem
internacional. Em segundo lugar, os brasileiros sonham em fazer uma viagem nacional (11,5%), e, em terceiro, ter um carro (9,3%). A pesquisa foi aplicada em 27
capitais.
O item “casa” ficou, propositalmente, fora da lista da pesquisa. “Se tivéssemos
incluído a opção casa, a pesquisa ia ficar enviesada e não conseguiríamos enxergar
muito além. Mesmo com o recente ‘boom’ imobiliário, sabemos que ainda há muitas pessoas sem casa própria”, explicou a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela
Kawauti.
Os entrevistados afirmaram, no entanto, que, em média, somente três em cada
dez sonhos de consumo (27%) já foram realizados. Os mais citados foram viajar
(31%), frequentar restaurantes, bares e boates (22%), seguido da compra de itens
relacionados a beleza (8%) e eletrônicos (7%).
Entre os sonhos de consumo ainda não realizados, 89% se devem ao fato de
extrapolarem a capacidade financeira dos entrevistados. Em geral, cada desejo
apontado pelos pesquisados custa em média 5,4 mil reais. Este valor aumenta para
6,4 mil reais entre os pertencentes às classes A e B e cai para 4,8 mil reais entre
os consumidores das classes C, D e E.
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Segundo Kawauti, outro motivo que impede a realização desses sonhos é a falta
de planejamento financeiro. “Apesar de grande parte das pessoas ouvidas no estudo entender que é preciso se planejar para alcançar seus objetivos, a maioria não
tem uma reserva financeira total para este fim, ou seja, não guarda todo o dinheiro
necessário para realizar esse sonho”, disse, em nota.
Dentre os entrevistados, 12,5% dizem que não guardam dinheiro e contam somente com o crédito. Outros 12,4% guardam parte do dinheiro e parcelam o restante. Com isso, cerca de dois em cada dez brasileiros dependem de crédito para
realizar seus sonhos. “O que era sonho em um primeiro momento pode se tornar
uma experiência amarga posteriormente”, alerta a economista chefe.

(Adaptado de: <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/os-de-z-maiores-sonhos-de-consumodos-brasileiros> Acesso em 05 jun. 2015.)

No excerto “Os entrevistados afirmaram, no entanto, que, em média, somente três
em cada dez sonhos de consumo (27%) já foram realizados.”, a expressão em destaque indica
a) alternância.
b) oposição.
c) conclusão.
d) adição.
e) explicação.

15. (2015/AOCP /TRE-AC/ANALISTA JUDICIÁRIO) Leia o texto e responda a questão
Direito do Idoso
Hoje, o envelhecimento se encontra na ordem do dia. Os mais importantes veículos de comunicação dão destaque a esse fenômeno, abordando as suas causas e
consequências. O envelhecimento populacional, portanto, transformou-se em uma
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questão social relevante, uma vez que impacta marcantemente nos destinos da
própria sociedade. Isso tanto é verdade que há estudiosos falando em uma revolução dos idosos. E não é para menos. Mais de dois bilhões de pessoas terão mais
de sessenta anos até 2050, o que representará um contingente expressivo, considerando a população total do planeta.
Ora, se um contingente tão grande de pessoas passa a ter uma idade a partir
da qual é caracterizada como idosa, isso significa que direitos específicos desse
contingente populacional precisam ser garantidos.
É preciso destacar que o Estado brasileiro não se preparou para o impacto que
o envelhecimento populacional acarretou nos sistemas previdenciário e de saúde,
por exemplo. Não houve planejamento, de modo que o sistema previdenciário, uma
espécie de seguro para garantir dignidade ao ser humano na velhice, corre riscos
de continuidade, mantidos os parâmetros atuais. Da mesma forma, o sistema de
saúde apresenta uma dinâmica incapaz de atender às demandas dos idosos, os
quais são os principais clientes desse sistema, porquanto mais vulneráveis a doenças, inclusive algumas próprias dessa fase da vida, como câncer, hipertensão,
osteoporose, demência, para só citar algumas.
Portanto, o impacto que as pessoas que acumulam muitos anos provocam na
sociedade, considerando apenas esses dois sistemas, e a necessidade de que os direitos fundamentais desse segmento populacional sejam efetivamente garantidos,
já se revela suficiente para que se perceba a importância da disciplina Direito do
Idoso. Vale destacar que o envelhecimento não é um fenômeno estático. Na medida
em que as condições sociais e econômicas melhoram, as pessoas têm oportunidade
de viver mais. Caso se associem a esses elementos os avanços da tecnologia médica em todas as suas dimensões, a expectativa de vida pode realmente surpreender.
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É a vitória da vida.
Sendo, portanto, o envelhecimento a oportunidade de uma vida mais longa,
pode ser traduzido como o próprio direito de existir, na medida em que viver é ter
oportunidade de envelhecer. Ora, se é assim, o envelhecimento é um direito e, mais
do que isso, é um direito fundamental, na medida em que se traduz no direito à
vida com dignidade, o que quer dizer que as pessoas não perdem direitos na medida em que envelhecem. Pelo contrário, demandam mais direitos para que possam
usufruir plenamente o direito à liberdade em todos os aspectos, patrimônio do qual
nenhum ser humano pode abdicar.
Apesar de a expectativa de vida no Brasil vir aumentando ano após ano, ainda
não estão sendo oferecidas condições de vida adequadas para os velhos. O processo de envelhecimento no país apresenta nuances artificiais, na medida em que as
pessoas têm suas vidas alongadas mais pela universalização da tecnologia médica
{notadamente do sistema de vacinação, que abortou mortes prematuras causadas
por doenças endêmicas) do que propriamente pela experimentação de padrões sociais e econômicos de excelência, a exemplo dos países desenvolvidos.
Portanto, a ausência de serviços e ações específicas e necessárias para a garantia dos direitos das pessoas idosas contribui para o descrédito da efetividade dos
seus direitos, os quais estão declarados de forma direta ou indireta, em convenções, acordos e tratados internacionais, além das previsões constitucionais e legais
em relação a esse segmento, destacando-se o Estatuto do Idoso {Lei n. 10.741/03)
[...].
Sendo assim, a garantia dos direitos dos idosos no Brasil depende de uma profunda compreensão das causas e consequências do processo de envelhecimento
populacional, do papel que deve ser reservado aos velhos em uma sociedade tec-
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nológica, da necessidade de garantir-lhes todos os direitos fundamentais inerentes
à condição humana, destacando-se a necessidade de desenvolver esforços para
que tenham autonomia o máximo de tempo possível, do enfrentamento de todas
as formas de violência, por meio da construção de uma rede de proteção e defesa
dos direitos desse contingente populacional.

REFERÊNCIA: Adaptado de RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Direito do idoso. Jornal Estado do
Direito. 42a. ed. Porto Alegre, 3 set. 2014. Disponível em: www.estadodedireito.com.br. Acessado em: 27/06/2015.

Em “Caso se associem a esses elementos os avanços da tecnologia médica em
todas as suas dimensões, a expectativa de vida pode realmente surpreender”, a
oração subordinada expressa
a) finalidade.
b) causa.
c) comparação.
d)condição.
d) contraste.

16. (2015/AOCP/TRE-AC/TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO)
A vida em sociedade
Ao contrário do que muitos podem imaginar, o homem não é o único a viver em
sociedade, E essa discussão aparece no episódio “A Cultura e a Casca de Banana”,
dirigido por Toni Venturi. Durante a conversa no zoológico, o homem tenta provar
ao macaco os benefícios que ele tem sobre todos os outros animais e o benefício
principal: o de viver em sociedade.
O macaco discorda totalmente e conta ao homem, como um primeiro exemplo,
sobre a sociedade das formigas. Ela é organizada em sociedade, mantém no topo
do formigueiro a rainha, que põe os ovos, depois vêm as trabalhadoras que alimen-
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tam a chefe, e os machos são a terceira casta, não trabalham e a sua função se
resume apenas em acasalar com as rainhas.
Outros exemplos da vida organizada em sociedade ficam por conta de cupins,
abelhas e pinguins. A abelha, por exemplo, é incapaz de viver sozinha. Suas colmeias são um exemplo de organização social, com as rainhas na função de colocar
os ovos, os zangões, que as fecundam, e as operárias, que cuidam de todas as
tarefas.
Os cupins repartem todas as tarefas, trabalham juntos na construção de casas
enormes e resolvem problemas complicados de moradia, como ventilação e drenagem. Já os pinguins, que também vivem em sociedade, dividem tarefa entre macho
e fêmea. Ambos se revezam para chocar os filhotes, que se reúnem em creches e
são supervisionados por adultos enquanto os pais saem em busca de comida. Os
casais ficam juntos no verão para cuidar dos filhotes e, para identificar os membros
de sua família, possuem cantos e danças próprios.

Fonte: http://www.soinos1so.com.br/2011/03/01/a-v ida-em-sociedade/. Texto adaptado.

Em “Já os pinguins, que também vivem em sociedade, dividem tarefa entre macho
e fêmea. Ambos se revezam para chocar os filhotes, reúnem -se em
creches e são supervisionados por adultos enquanto os pais saem em busca de comida”, a expressão em destaque
a) expressa ideia de finalidade, pois, para os pais saírem em busca de comida,
precisam deixar seus filhotes sob a supervisão de adultos.
b) expressa ideia de consequência, pois primeiro os pais deixam seus filhos sob a
supervisão de adultos, para, depois, buscarem alimento.
c) expressa ideia de tempo simultâneo, pois, enquanto os pais saem em busca de
comida, outros adultos supervisionam seus filhotes.
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d) expressa ideia de tempo simultâneo, pois, enquanto os pais saem em busca de
alimento, as mães se reúnem para supervisionarem seus filhotes.
e) expressa ideia de tempo sequencial, pois os pais deixam seus filhos para serem
supervisionados para depois irem à busca de comida.

17. (2014/AOCP/EBSERH/MÉDICO NUTROLOGISTA)
A ciência e o vazio espiritual
Marcelo Gleiser
Alguns anos atrás, fui convidado para dar uma entrevista ao vivo para uma
rádio AM de Brasília. A entrevista foi marcada na estação rodoviária, bem na hora
do rush, quando trabalhadores mais humildes estão voltando para suas casas na
periferia. A ideia era que as pessoas dessem uma parada e ouvissem o que eu dizia, possivelmente fazendo perguntas. O entrevistador queria que falasse sobre a
ciência do fim do mundo, dado que havia apenas publicado meu livro “O Fim da
Terra e do Céu”. O fim do mundo visto pela ciência pode ser abordado de várias
formas, desde as mais locais, como no furacão que causou verdadeira devastação
nas Filipinas, até as mais abstratas, como na especulação do futuro do universo
como um todo.
O foco da entrevista eram cataclismos celestes e como inspiraram (e inspiram)
tanto narrativas religiosas quanto científicas. Por exemplo, no antigo testamento,
no Livro de Daniel ou na história de Sodoma e Gomorra, e no novo, no Apocalipse de João, em que estrelas caem dos céus (chuva de meteoros), o Sol fica preto
(eclipse total), rochas incandescentes caem sobre o solo (explosão de meteoro ou
de cometa na atmosfera) etc.
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Mencionei como a queda de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro na
península de Yucatan, no México, iniciou o processo que culminou na extinção dos
dinossauros 65 milhões de anos atrás. Enfatizei que o evento mudou a história da
vida na Terra, liberando os mamíferos que então existiam -- de porte bem pequeno
-- da pressão de seus predadores reptilianos, e que estamos aqui por isso. O ponto é que a ciência moderna explica essas transformações na Terra e na história da
vida sem qualquer necessidade de intervenção divina. Os cataclismos que definiram
nossa história são, simplesmente, fenômenos naturais.
Foi então que um homem, ainda cheio de graxa no rosto, de uniforme rasgado,
levantou a mão e disse: “Então o doutor quer tirar até Deus da gente?”
Congelei. O desespero na voz do homem era óbvio. Sentiu-se traído pelo conhecimento. Sua fé era a única coisa a que se apegava, que o levava a retornar
todos os dias àquela estação e trabalhar por um mísero salário mínimo. Como que
a ciência poderia ajudá-lo a lidar com uma vida desprovida da mágica que fé no
sobrenatural inspira?
Percebi a enorme distância entre o discurso da ciência e as necessidades da
maioria das pessoas; percebi que para tratar desse vão espiritual, temos que começar bem cedo, trazendo o encantamento das descobertas científicas para as
crianças, transferindo a paixão que as pessoas devotam à sua fé para um encantamento com o mundo natural. Temos que ensinar a dimensão espiritual da ciência
-- não como algo sobrenatural -- mas como uma conexão com algo maior do que
somos. Temos que fazer da educação científica um processo de transformação, e
não meramente informativo.
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Respondi ao homem, explicando que a ciência não quer tirar Deus das pessoas,
mesmo que alguns cientistas queiram. Falei da paixão dos cientistas ao devotarem
suas vidas a explorar os mistérios do desconhecido. O homem sorriu;
acho que entendeu que existe algo em comum entre sua fé e a paixão dos cientistas pelo mundo natural.
Após a entrevista, dei uma volta no lago Sul pensando em Einstein, que dizia
que a ciência era a verdadeira religião, uma devoção à natureza alimentada pelo
encantamento com o mundo, que nos ensina uma profunda humildade perante sua
grandeza.

(Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloglei ser/2013/11/1372253-a-ciencia-e-o-vazio-espiritual.shtml. Acesso 22 nov2013.)

Em “O foco da entrevista eram cataclismos celestes e como inspiraram (e inspiram)
tanto narrativas religiosas quanto científicas.”, as expressões destacadas expressam relação semântica de
a) comparação.
b) adição.
c) proporção.
d) consecução.
e) concessão.

18. (2014/AOCP/PREFEITURA DE CAMAÇARI – BA/FISIOTERAPEUTA)
Falência múltipla
Lya Luft
Um jornalista comentou recentemente num programa de televisão que pediu a
um médico seu amigo um diagnóstico do que está ocorrendo no Brasil: infecção,
virose? A resposta foi perfeita:
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“Falência múltipla dos órgãos”.
Nada mais acertado. Há quase dez anos realizo aqui na coluna minhas passeatas: estas páginas são minha avenida, as palavras são cartazes. Falo em relações
humanas e seus dramas, porém mais frequentemente nas coisas inaceitáveis na
nossa vida pública. Esgotei a paciência dos leitores reclamando da péssima educação — milhares de alunos sem escola ou abrigados em galpões e salinhas de fundo
de igrejas, para chegarem aos 9, 10 anos sem saber ler nem escrever. Professores
desesperados tentando ensinar sem material básico, sem estrutura, salários vergonhosos, estímulo nenhum. Universidades cujo nível é seguidamente baixado: em
lugar de darem boas escolas a todas as crianças e jovens para que possam entrar
em excelentes universidades por mérito e esforço, oferecem-lhes favorecimentos
prejudiciais.
Tenho clamado contra o horror da saúde pública, mulheres parindo e velhos
morrendo em colchonetes no corredor, consultas para doenças graves marcadas
para vários meses depois, médicos exaustos trabalhando além dos seus limites,
tentando salvar vidas e confortar os pacientes, sem condições mínimas de higiene,
sem aparelhamento e com salário humilhante. Em lugar de importarmos não sei
quantos mil médicos estrangeiros, quem sabe vamos ser sensatos e oferecer condições e salários decentes aos médicos brasileiros que querem cuidar de nós?
Tenho reclamado das condições de transporte, como no recente artigo “Três senhoras sentadas”: transporte caro para o calamitoso serviço oferecido. “Nos tratam
como animais”, reclamou um usuário já idoso. A segurança inexiste, somos mortos
ao acaso em nossas ruas, e se procuramos não sair de casa à noite somos fuzilados
por um bando na frente de casa às 10 da manhã.
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E, quando nossa tolerância ou resignação chegou ao limite, brota essa onda humana de busca de dignidade para todos. Não se trata apenas de centavos em passagens, mas de respeito. As vozes dizem NÃO: não aos ônibus sujos e estragados,
impontuais, motoristas sobrecarregados; não às escolas fechadas ou em ruínas;
não aos professores e médicos impotentes, estradas intransitáveis, medo dentro
e fora de casa. Não a um ensino em que a palavra “excelência” chega a parecer
abuso ou ironia. Não ao mercado persa de favores e cargos em que transformam
nossa política, não aos corruptos às vezes condenados ocupando altos cargos, não
ao absurdo número de partidos confusos.
As reclamações da multidão nas ruas são tão variadas quanto nossas mazelas:
por onde começar? Talvez pelo prático, e imediato, sem planos mirabolantes. Algo
há de se poder fazer: não creio que políticos e governo tenham sido apanhados
desprevenidos, por mais que estivessem alienados em torres de marfim.
Infelizmente todo movimento de massas provoca e abriga sem querer grupos
violentos e anárquicos: que isso não nos prejudique nem invalide nossas reivindicações.
Não sei como isso vai acabar: espero que transformando o Brasil num lugar
melhor para viver.
Quase com atraso, a voz das ruas quer lisura, ética, ações, cumprimento de deveres, realização dos mais básicos conceitos de decência e responsabilidade cívica,
que andavam trocados por ganância monetária ou ânsia eleitoreira.
Que sobrevenham ordem e paz. Que depois desse chamado à consciência de
quem lidera e governa não se absolvam os mensaleiros, não se deixem pessoas
medíocres ou de ética duvidosa em altos cargos, acabem as gigantescas negocia-
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tas meio secretas, e se apliquem decentemente somas que poderão salvar vidas,
educar jovens, abrir horizontes.
Sou totalmente contrária a qualquer violência, mas este povo chegou ao extremo de sua tolerância, percebeu que tem poder, não quer mais ser enganado e
explorado: que não se destrua nada, mas se abram horizontes reais de melhoria e
contentamento.

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/lyaluft/

Em “não creio que políticos e governo tenham sido apanhados desprevenidos, por
mais que estivessem alienados em torres de marfim.”, a expressão em destaque
estabelece relação semântica de
a) contraste.
b) conclusão
c) explicação.
d) proporção.
e) consecução.

Leia o texto a seguir para responder as questões 19 e 20.
Amores imperfeitos
A pessoa que você mais gosta é cheia de defeitos?
Existe uma explicação
Cristiane Segatto
1.§ Quantos dos seus amigos descrevem o parceiro (ou parceira) de uma forma
estranhamente dúbia? A pessoa é o amor da vida dele e, ao mesmo, o ser que mais

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

89 de 174

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe do Período Composto e Pontuação
Prof. Elias Santana

o incomoda. É uma reclamação tão corriqueira que começo a achar que estranha é
a minoria que parece satisfeita com o que tem em casa.
2.§ Tolerar os defeitos do companheiro e entender que, ao firmar uma parceria,
compramos um pacote completo (com tudo o que há de agradável e desagradável)
parece, cada vez mais, uma esquisita característica de uma subespécie em extinção.
3.§ O grupo majoritário parece ser o dos apaixonados intolerantes.
4.§ Há quem se dedique a tentar entendê-los. Li nesta semana uma reportagem
interessante sobre isso. Foi publicada na revista Scientific American Mind. É baseada no livro Annoying: The Science of What Bugs Us (algo como Irritante: a ciência
do que nos incomoda), dos jornalistas Joe Palca e Flora Lichtman.
5.§ Uma das pesquisadoras citadas é a socióloga Diane Felmlee, da Universidade da Califórnia. Ela conta a história de uma amiga que vivia reclamando que o marido trabalhava demais. Diane pediu que a mulher se lembrasse das qualidades que
enxergava nele quando o conheceu na universidade. A resposta foi sensacional: “A
primeira coisa que chamou minha atenção foi o fato de que ele era incrivelmente
trabalhador. Logo percebi que se tornaria um dos melhores alunos da classe”
6.§ Não é curioso? Por alguma razão, uma característica que é vista como uma
qualidade no início do relacionamento se torna, com o passar do tempo, um defeito. Exemplos disso estão por toda parte. No início do namoro, o cara parece muito
atraente porque é desencanado, tranquilão. Não perde a chance de passar o dia
de bermuda e chinelo, ouvindo música e bebendo com a namorada e os amigos.
Quatro anos depois passa a ser visto pela amada como um sujeito preguiçoso, acomodado, que não tem objetivos claros na vida e veio ao mundo a passeio.
7.§ Em outra ocasião, a socióloga Diane perguntou a um garoto por que ele
gostava da última namorada. A resposta foi uma lista de várias partes do corpo da
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moça - incluindo as mais íntimas. Quando a professora perguntou por que o relacionamento havia acabado, a justificativa foi: “Era uma relação baseada somente
no desejo. Não havia amor suficiente.”
8.§ Uma aluna disse que se sentiu atraída pelo ex porque ele tinha um incrível
senso de humor. Algum tempo depois, passou a reclamar que “ele não levava nada
a sério”. Nesse caso, também, o que era qualidade virou defeito. Deve haver alguma explicação para isso. Nas últimas décadas, Diane vem realizando estudos com
casais para tentar entender o fenômeno que ela chama de atrações fatais.
9.§ Ela observou que quanto mais acentuada é a qualidade reconhecida pelo
parceiro no início da relação, mais incômoda ela se torna ao longo dos anos. Até
virar um traço insuportável.
10.§ Diane acredita que a explicação está relacionada à teoria da troca social.
Essa teoria parte do pressuposto de que as relações humanas são baseadas na escolha racional e na análise de custo-benefício. Se os custos de um dos parceiros superam seus benefícios, a outra parte pode vir a abandonar a relação, especialmente
se houver boas alternativas disponíveis. “Traços extremos trazem recompensas,
mas também têm custos associados a eles, principalmente numa relação”.
11.§ Um exemplo é a independência. Ela pode ser muito valorizada numa relação. Um marido independente é capaz de cuidar de si próprio. Mas se ele for independente demais, pode significar que não precisa da mulher. Isso acarreta custos
para a relação.
12.§ A receita para evitar que as relações naufraguem é a boa e (cada vez mais)
escassa tolerância. É preciso aprender a relativizar os hábitos irritantes para continuar convivendo com uma pessoa que tem muitas outras qualidades.
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13.§ Ninguém é totalmente desprovido de qualidades e defeitos. Temos os nossos, aprendemos com eles e com os deles. Além de tolerância, precisamos exercitar
a capacidade de apoiar o parceiro quando as coisas vão mal e de celebrar quando
ele tem alguma razão para isso. Inventar programas novos e interessantes (zelar
para que isso aconteça com frequência) pode realçar as qualidades de quem você
gosta e amenizar as características e manias irritantes. Irritante por irritante somos
todos. Mas também podemos ser incrivelmente interessantes.

(Adaptado de http://revistaepoca.globo.com/Saude-e-bem-estar/ cristiane- segatto/noticia/2012/01/amores-imperfeitos.html em 01/12/2012)

19. (2013/AOCP/PREFEITURA DE PARANAVAÍ – PR/NUTRICIONISTA) “Tolerar os
defeitos do companheiro e entender que, ao firmar uma parceria, compramos um
pacote completo...”
A oração acima expressa circunstância
a) proporcional
b) concessiva
c) conformativa.
d) condicional
e) temporal.

20. (2013/AOCP/PREFEITURA DE PARANAVAÍ – PR/NUTRICIONISTA) Em “A primeira coisa que chamou minha atenção foi o fato de que ele era incrivelmente trabalhador...”, a oração destacada
a) funciona como aposto do sujeito “primeira coisa”
b) explica o sujeito “primeira coisa”, e, portanto é um predicativo do sujeito.
c) funciona como vocativo do sujeito “primeira coisa”
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d) é uma oração subordinada adjetiva restritiva, com valor de adjunto adnominal.
e) está universalizando e generalizando o termo antecedente

21. (2013/AOCP/INES/ASSISTENTE DE ALUNOS)
Monteiro Lobato?
Não com o nosso dinheiro
Leando Narloch
1.§ O movimento negro me odeia. Desde que mostrei, com o livro Guia do Politicamente Incorreto da História do Brasil, que Zumbi mantinha escravos no Quilombo de Palmares, os ativistas das cotas não estão contentes comigo. Do lado de cá,
eu também me irrito com boa parte do que eles defendem. Mas, existe um ponto
em que eu preciso concordar com eles: a polêmica dos livros do Monteiro Lobato.
2.§ Se você acaba de despertar de um coma, o que aconteceu foi que, em 2010,
o Conselho Nacional de Educação decidiu impedir a distribuição do livro Caçadas de
Pedrinho em bibliotecas públicas. Disseram que esse clássico da
literatura infantil era racista por causa de frases como “Tia Anastácia trepou que
nem uma macaca de carvão” ou “Não vai escapar ninguém, nem Tia Anastácia, que
tem carne preta”. Muita gente esperneou contra a decisão, afirmando que se tratava de um exagero, uma patrulha ideológica e um ato de censura contra um dos
maiores autores brasileiros.
3.§ É verdade que é preciso entender a época de Monteiro Lobato, quando o
racismo era regra não só entre brancos, mas mesmo entre africanos. Até Gandhi, o
líder mundial do bom-mocismo, escreveu e repetiu frases igualmente racistas nos
20 e poucos anos que viveu na África do Sul.
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4.§ A questão, porém, é outra: o governo deve investir em obras que parecem
preconceituosas a parte da população? O Conselho Nacional de Educação não defendeu a proibição dos livros de Monteiro Lobato: foi contra apenas a distribuição
bancada pelo governo. Pois bem: o Ministério da Educação deve gastar seu disputado dinheiro com esses livros? Eu acredito que não.
5.§ Os negros que pagam impostos e os outros contribuintes que consideram
Monteiro Lobato racista não devem ser obrigados a bancar edições do escritor. É
mais ou menos essa a posição do economista Walter Williams, um dos principais
intelectuais libertários dos EUA. Defensor da ideia de que o Estado deve se meter
o mínimo possível na vida, nas escolhas e no bolso das pessoas, esse economista
negro prega a liberdade de se fazer o que quiser desde que isso não implique violência a terceiros. Se um grupo quiser, por exemplo, criar um clube de tênis só para
brancos, ou só para negros, tudo bem – desde que não use verba pública e não tente proibir manifestações de repúdio. Se tiver verba pública, não pode discriminar.
6.§ Para libertários como Williams, ninguém, nem o governo, tem o direito de
ameaçar ou praticar violência contra indivíduos pacíficos. Não é correto ameaçar
um indivíduo de prisão por sonegação fiscal se ele não topar contribuir com essa
ou aquela prática do governo. Um grupo de políticos que defende uma guerra com
o Iraque não deve obrigar os cidadãos a contribuir para essa guerra. Do mesmo
modo, se uma turma acredita ter uma boa ideia ao criar uma universidade, um
estádio de futebol ou um festival de curtas-metragens, essa ideia deixa de ser boa
quando implica a ameaça contra aqueles que não querem contribuir.
7.§ Nada impede, é claro, que os autores dessas ideias tentem convencer as
pessoas de que seus projetos merecem contribuições. É o que fazem há séculos
as melhores universidades americanas, as instituições de caridade, alguns tipos de
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fundos de investimento e, há poucos anos, os sites de crowdfunding, o “financiamento coletivo”. Nada impede, também, que os admiradores de Monteiro Lobato
se organizem, reúnam doações e publiquem quantas edições quiserem das ótimas
histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

(Revista Superinteressante, edição 312, de dezembro de 2012.)

Assinale o que for INCORRETO quanto ao que se afirma acerca do emprego dos
sinais de pontuação.
a) As aspas empregadas no 2.§ marcam as citações do Conselho Nacional de Educação.
b) O travessão empregado no 5.§ isola uma oração subordinada adverbial condicional.
c) Os dois pontos após a expressão “eles” no 1.§ marca a introdução de um aposto.
d) As aspas são empregadas no 7.§ para apresentar a tradução de uma expressão.
e) As vírgulas em “A questão, porém, é outra” (4.§) isolam a conjunção intercalada.

22. (2013/AOCP/INES/ENFERMEIRO)
Alarmismo ambiental e consumo
Maílson da Nóbrega
1.§ Muitos previram o fim do mundo nos últimos 200 anos. Thomas Malthus
(1766-1834) falava em risco de catástrofe humana. Para ele, como a população
crescia em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética, a fome se alastraria. Assim, para controlar a expansão demográfica, Malthus defendia a abstinência sexual e a negação de assistência à população em
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hospitais e asilos. O risco foi superado pela tecnologia, que aumentou a produtividade agrícola.
2.§ Hoje, o alarmismo vem de ambientalistas radicais. A catástrofe decorreria
do aquecimento global causado basicamente pelo homem, via emissões de dióxido
de carbono. Em 2006, o governo britânico divulgou relatório de grande repercussão, preparado por sir Nicholas Stern, assessor do primeiro-ministro Tony Blair.
Stern buscava alertar os que reconheciam tal aquecimento, mas julgavam que
seria um desperdício enfrentá-lo. O relatório mereceu dura resposta de Nigel Lawson, ex-ministro de Energia e da Fazenda de Margaret Thatcher, hoje no grupo dos
“céticos”, isto é, os que duvidam dos ambientalistas. No livro An Appeal to Reason
(2008), Lawson atribuiu objetivos políticos ao documento, que não teria mérito nas
conclusões nem nos argumentos.
3.§ Lawson afirma que o aquecimento não tem aumentado desde a virada do
século e que são comuns oscilações da temperatura mundial. Há 400 anos, o esfriamento conhecido como “pequena era do gelo” fazia o Rio Tâmisa congelar no
inverno. Mil anos atrás, bem antes da industrialização — que se diz ser a origem da
mudança climática —, houve um “aquecimento medieval”, com temperaturas tão
altas quanto as atuais. “Muito antes, no Império Romano, o mundo era provavelmente mais quente”, assinala. De fato, sempre me chamou atenção o modo de vestir de gregos e romanos, que aparecem em roupas leves em pinturas da Grécia e da
Roma antigas. Nunca vi um deles metido em pesados agasalhos como os de hoje.
4.§ Entre Malthus e os ambientalistas, surgiram outros alarmistas. Em 1968, saiu
o livro The Population Bomb, do biologista americano Paul Ehrlich, no qual o autor
sustentava que o tamanho excessivo da população constituiria ameaça à sobrevivência da humanidade e do meio ambiente. Em 1972, o Clube de Roma propôs o
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“crescimento zero” como forma de enfrentar a exaustão rápida de recursos naturais. Ehrlich defendia a redução do crescimento populacional; o Clube de Roma, a
paralisia do crescimento econômico. Nenhum dos dois estava certo.
5.§ Em artigo na última edição da revista Foreign Affairs, Bjom Lomborg, destacado “cético”, prova o enorme fracasso das previsões catastróficas do Clube de
Roma. Dizia-se que em uma geração se esgotariam as reservas de alumínio, cobre,
ouro, chumbo, mercúrio, molibdênio, gás natural, petróleo, estanho, tungstênio e
zinco. As de mercúrio, então sob forte demanda, durariam apenas
treze anos. Acontece que a inovação tecnológica permitiu substituir o mercúrio
em baterias e outras aplicações. Seu consumo caiu 98%; o preço, 90%. As reservas dos demais metais aumentaram e outras inovações reduziram sua demanda. O
colapso não ocorreu.
6.§ Como o Clube de Roma pode ter errado tanto? Segundo Lomborg, seus
membros desprezaram o talento e a engenhosidade do ser humano e “sua capacidade de descobrir e inovar”. Se as sugestões tivessem sido acatadas, meio bilhão
de chineses, indianos e outros teriam continuado muito pobres. Lomborg poderia ter
afirmado que o Brasil estaria mais desigual e não haveria a ascensão da classe C.
7.§ Apesar de tais lições, volta-se a falar em limites físicos do planeta. Na linha
do Clube de Roma, defende-se o estancamento da expansão baseada no consumo
de bens materiais. Se fosse assim, inúmeros países seriam congelados em seu estado atual, sem poder reduzir a pobreza nem promover o bem-estar.
8.§ Mesmo que o homem não seja a causa básica do aquecimento, é preciso
não correr riscos e apoiar medidas para conter as emissões. Mas também resistir a
ideias de frear o consumo. Além de injusta, a medida exigiria um impossível grau
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de coordenação e renúncia ou um inconcebível comando autoritário. Desprezaria,
ademais, a capacidade do homem de se adaptar a novas e desafiantes situações.
(Revista Veja, edição 2.285. p. 24.)
“...como a população crescia em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética, a fome se alastraria.”
O argumento do autor no fragmento acima está pautado em uma relação lógico- semântica de

a) condição e consequência.
b) concessão e causa.
c) tempo e condição.
d) causa e consecução.
e) causa e consequência.

23. (2012/AOCP/TCE-PA/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO)
Chaplin e Camões na chuva
Eduardo Escorel
1º Meia hora de chuva moderada foi suficiente para alagar a rua Luís de Camões, no centro do Rio. Para ir a pé até lá, saindo da Rua da Assembleia, foi preciso
atravessar a Avenida Rio Branco, seguir pela rua da Carioca, dobrar na Ramalho
Ortigão, contornar a igreja São Francisco de Paula, passar em frente ao Real Gabinete Português de Leitura, cruzar a avenida Passos e chegar ao n. 68, sede do
Centro Municipal de Arte Helio Oiticica, instalado em um edifício neoclássico, onde
foi aberta em 6 de março a exposição Chaplin e sua imagem.
2º No caminho, além do aguaceiro, pessoas vindo em sentido contrário, ou
seguindo na mesma direção, mas andando devagar – muitas com dificuldade de
seguir em linha reta, tornaram o percurso ainda mais difícil. Isso sem falar das
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barracas dos ambulantes ocupando a maior parte das calçadas, e dos vendedores
apregoando guarda-chuvas chineses por dez reais.
3º Não ficar encharcado de todo, nem molhar demais os pés, requereu paciência – uma parada de meia-hora na entrada de uma farmácia no Largo de São
Francisco – e perícia, buscando proteção debaixo de um pequeno guarda-chuva em
decomposição. E na chegada, antes de poder subir os degraus de entrada do Centro Municipal de Arte Helio Oiticica, foi necessário atravessar a estreita e alagada
Luís de Camões na ponta dos pés.
4º Logo na entrada, a falta de sinalização levou a perguntar por onde seguir a
uma guarda desabada numa cadeira. Em tom incompreensível à primeira escuta,
ela indicou com má vontade, e certo ar de desprezo pela desorientação do visitante, a porta em frente como a de acesso à exposição e fez a caridade de informar
que ocupa salas do primeiro e segundo andar.
5º Uma primeira suposição provou ser infundada – não há interdição para entrar
com guarda-chuva e pasta molhados, circunstância inédita em locais do gênero
mundo afora. Outra, ainda menos auspiciosa, também caiu por terra. Ao contrário
do que imaginara durante a travessia aquática do centro da cidade, havia algumas
pessoas vendo a exposição, por volta de meio-dia, nas amplas salas, na pequena
rua fora de mão, numa sexta-feira chuvosa.
6º Não eram muitas, mas pareciam interessadas, dando impressão de estarem
vendo pela primeira vez painéis fotográficos e trechos de filmes de Chaplin projetados em monitores.
7º A modesta exposição não passa disso – uma série de painéis e alguns trechos de filmes exibidos em monitores –, sendo surpreendente que instituições tão
respeitáveis, como a Cinemateca de Bologna, por exemplo, difundam pelo mundo
mostra tão pobre, muito aquém, por exemplo, do que é possível ver nas duas horas

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

99 de 174

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe do Período Composto e Pontuação
Prof. Elias Santana

e meia do documentário O Chaplin que Ninguém Viu (Unknown Chaplin), de 1983,
realizado por Kevin Brownlow e David Gill para ser exibido na televisão, e disponível
em DVD desde 2005. Como introdução a Chaplin, mais valeria promover em praça
pública sessões gratuitas desse documentário.
8º O Chaplin que Ninguém Viu inclui imagens da coleção particular de Chaplin e
demonstra seu perfeccionismo através das filmagens dos exaustivos ensaios para
chegar à gag perfeita, e das várias tomadas feitas de uma mesma cena até obter a
encenação mais eficaz. Nessa época, o custo de produção e do filme virgem ainda
não haviam tornado proibitivo descobrir filmando o que se queria fazer.
9º Percorrida a exposição, com decepção crescente a cada sala, eis que uma
risada distante se fez ouvir, parecendo vir do primeiro andar. Voltando sobre os próprios passos, descendo a sinuosa escadaria monumental com corrimão de madeira
envernizada, numa das primeiras salas, lá estava a origem do riso: um rapaz de
fones nos ouvidos, postado diante de um monitor, divertindo-se à grande.
10º O motivo da alegria era a sequência da luta de boxe de Luzes da cidade
(1931). Disponível no Youtube, é possível comprovar a perenidade do humor chapliniano, sem correr o risco de se molhar.
11º A exposição Chaplin e sua imagem estará aberta, até 29 de abril, no Centro Municipal de Arte Helio Oiticica. Para quem não tiver acesso ao Youtube ou não
puder ver O Chaplin que Ninguém Viu, pode valer a pena. As risadas do rapaz comprovam que ressalvas feitas à exposição talvez não façam sentido.
12º Evitem apenas dias de chuva para não ficarem com os pés encharcados.
(Revista Piauí, edição 66)
As orações reduzidas de gerúndio (em destaque no texto) são, na ordem em que
aparecem,
a) subordinada adverbial temporal e adverbial temporal.
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b) subordinada adjetiva e coordenada aditiva.
c) coordenada aditiva e coordenada aditiva.
d) subordinada adjetiva e subordinada adjetiva.
e) coordenada aditiva e subordinada adverbial temporal.

24. (2012/AOCP/TCE-PA/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO) Em “...é possível
comprovar a perenidade do humor chapliniano”, a oração destacada funciona como
a) subordinada substantiva objetiva direta
b) subordinada substantiva subjetiva.
c) subordinada substantiva predicativa.
d) subordinada adverbial condicional.
e) subordinada adverbial comparativa.

25. (2012/AOCP/TCE-PA/ASSESSOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA) Em “É fácil falar
mal dos bancos”, a oração em destaque funciona como
a) adjunto adnominal.
b) adjunto adverbial.
c) predicativo.
d) sujeito.
e) objeto direto.

26. (2012/AOCP/TCE-PA/TÉCNICO DE INFORMÁTICA)
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Novo fôlego
Bernardo Esteves
1.° A disseminação das redes sociais e dos tablets tem ajudado a dar popularidade na internet a um gênero jornalístico que se consagrou no meio impresso: a
grande reportagem. Estimulados pelo sucesso do formato, dois jornalistas britânicos resolveram lançar uma revista dedicada a textos de fôlego sobre grandes questões de ciência e tecnologia.
2.° A nova onda de popularidade das grandes reportagens se explica em parte
pela facilidade de leitura nos dispositivos móveis. Textos longos que não se deixam
ler com facilidade no computador agora podem ser salvos para serem lidos depois,
com a ajuda de aplicativos como o Read it Later. Assim, podem ser apreciados nas
circunstâncias de preferência do leitor – na cama, em sua poltrona favorita, numa
viagem de avião.
3.° O jornalista Lewis Dvorkin atribui o interesse crescente pelos textos de fôlego ao declínio dos grandes portais, que aconteceu em paralelo à ascensão das
redes sociais. “Agora, as notícias digitais estão nas mãos de cada um, e não de
uma elite restrita”, escreveu ele no site na Forbes. “O desenvolvimento de novas
plataformas digitais e a fragmentação da audiência formam uma combinação que
está mudando dramaticamente a natureza do conteúdo que está sendo distribuído
através da web social.”
4.° ‘Recomendação’ é a palavra-chave da popularidade das grandes reportagens na internet. Têm feito sucesso na rede agregadores que reúnem textos de
fôlego de várias publicações recomendados pelos leitores. [...]
5.° No exterior, grandes reportagens de ciência e tecnologia são publicadas rotineiramente em revistas como a New Yorker, a Wired ou a Slate. Mas não havia
ainda uma publicação destinada exclusivamente a textos de fôlego sobre o tema.
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6.° A lacuna será preenchida pela revista Matter (‘Matéria’, em tradução imperfeita), cujo lançamento foi anunciado no fim de fevereiro. Seus fundadores são os
jornalistas Jim Giles, com passagem pelas revistas Nature, The Atlantic, The Economist e New Scientist, e Bobbie Johnson, ex-repórter do Guardian e colaborador
de várias outras publicações.
7.° Com a promessa de mobilizar “repórteres investigativos extraordinários”
para fazer “o melhor jornalismo sobre o futuro”, Giles e Johnson não foram nada
modestos ao apresentar os objetivos da revista: “Matter vai se concentrar em fazer
excepcionalmente bem uma única coisa. A cada semana, publicaremos uma reportagem de fôlego sobre grandes temas de ciência e tecnologia. Nada de resenhas
baratas, artigos de opinião sarcásticos ou listas dos dez mais. Apenas uma matéria
imperdível.”
8.° Matter será uma revista eletrônica com versões para web e dispositivos móveis Apple e Android. O conteúdo será pago – provavelmente 99 centavos de dólar
por matéria, segundo a previsão dos editores (“fazer bom jornalismo não é barato”,
justificaram-se).
9.° Eles aproveitaram para passar o chapéu junto aos leitores. E o resultado
do crowdfunding foi surpreendente: em uma semana, conseguiram cerca de 85
mil dólares de quase 1.200 doadores, que investiram cotas que iam de 10 a 3 mil
dólares. Os leitores que contribuíram com pelo menos 25 dólares poderão ajudar
a pautar a publicação; quem deu mil dólares será considerado editor convidado e
poderá participar da formatação de matérias desde o esboço da pauta.
10.° Se os editores honrarem suas promessas, Matter será uma experiência
única no jornalismo de ciência. Boa sorte a eles na empreitada.

Revista Piauí, edição 65.
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“Se os editores honrarem suas promessas, Matter será uma experiência única no
jornalismo de ciência.”
Se a conjunção SE for substituída pela conjunção CASO, as formas verbais deverão
ser, respectivamente,
a) honrarem e for.
b) honrassem e seria.
c) honrarão e será.
d) honrem e será.
e) honrarem e será.

27. (2012/AOCP/TCE-PA/AUDITOR)
Bad boy com toque patético
O afã de afrontar conveniências parece condição necessária para que Lars von
Trier consiga se expressar
Eduardo Escorel
Usar o prelúdio da abertura de Tristão e Isolda, de Wagner, como trilha musical
é prova da audácia de Lars von Trier, roteirista e diretor de Melancolia. Recorrendo
a tamanho lugar-comum para dar tom solene e impressão de grandiosidade ao filme, Trier corre o alto risco de ultrapassar o limite que separa ambição legítima de
artifício pretensioso.
Trier consegue, porém, escapar pela tangente dessa armadilha que preparou
para si mesmo, e evita a gratuidade formal, apesar de, além de recorrer a Wagner,
dedicar os dez minutos iniciais de Melancolia a imagens alegóricas de instantes
descontextualizados, reproduzidas em câmera lentíssima. Em retrospecto, o sentido dos planos da abertura fica claro, constituindo figura de linguagem conhecida
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- antecipação estilizada do desfecho da narrativa para criar expectativa pelo que
virá.
Depois de dois anos de trabalho, horrorizado com o resultado, Trier declarou
estar pronto para rejeitar Melancolia “como um órgão mal transplantado” por ter
“chantili em cima de chantili” e ser “um filme de mulher!”. Ele quisera “mergulhar de
cabeça no abismo do romantismo alemão. Wagner ao quadrado”. Isso estava claro
para ele, mas ainda assim se perguntava: “Essa não será apenas outra maneira de
expressar derrota? Derrota para um dos denominadores comuns mais baixos do
cinema? O romantismo é maltratado de tudo quanto é forma no insuportavelmente
entediante cinema industrial.” Tinha esperança, contudo, que “em meio a todo o
creme houvesse uma lasca de osso que pudesse afinal quebrar um dente frágil”.
A primeira reação de Trier a Melancolia denota senso crítico incomum e pode tê-lo ajudado a fazer um filme mais a seu gosto - ácido, pessimista e opressor -, evitando um estilo meloso e ornamental. Mesmo frustrado, por não ter sido capaz de
incluir um pouco da feiura que tanto aprecia em meio às belíssimas imagens, Trier
não deixa de provocar inquietação no espectador. Nem o uso de câmera instável,
estilo já banalizado pela linguagem corrente, nem o elenco de estrelas internacionais apagam sua marca autoral, fácil de reconhecer desde O Elemento do Crime,
seu primeiro filme, realizado em 1984 - qualquer que seja o enredo, os personagens devem percorrer sua via dolorosa.
Inconformado com a própria maturidade, há algo de patético na resistência de
Trier em deixar de ser, aos 55 anos, um bad boy. Nostálgico das transgressões da
juventude, parece ter orgulho da coleção de notas zero em comportamento recebidas ao longo da sua premiada carreira. Propenso a ser sempre do contra e a causar
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sofrimento, foi irresponsável na entrevista coletiva do último Festival de Cannes.
Sem medir as palavras, declarou em tom irônico entender e simpatizar com Hitler,
que “fez algumas coisas erradas, sim, com certeza. […] Eu sou, é claro, muito a
favor dos judeus, não, não muito porque Israel não presta”. Arrematou dizendo,
depois de um suspiro: “O.k., eu sou um nazista.”
Declarado persona non grata pela direção do evento, no qual Melancolia foi exibido
na mostra oficial, é possível que Trier tenha recebido a notícia como um prêmio
por sua leviandade. O paradoxo é que seu compromisso de afrontar conveniências,
traço que imprime a seus consiga se expressar.

(Revista Piauí, Edição 59, 2011.)

“Recorrendo a tamanho lugar-comum para dar tom solene e impressão de grandiosidade ao filme, Trier corre o alto risco de ultrapassar o limite que separa ambição
legítima de artifício pretensioso.”
Sem alterar o sentido original do texto, o fragmento em destaque pode ser reescrito da seguinte forma:
a) Como recorreu a tamanho lugar-comum.
b) Apesar de ter recorrido a tamanho lugar-comum.
c) Porquanto recorreu a tamanho lugar-comum.
d) Ao recorrer a tamanho lugar-comum.
e) Conquanto tenha recorrido a tamanho lugar-comum.

28. (2012/AOCP/BRDE/ANALISTA DE SISTEMAS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS)
Condenados à tradição
O que fizeram com a poesia brasileira
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Iumna Maria Simon
Por um desses quiproquós da vida cultural, a tradicionalização, ou a referência
à tradição, tornou-se um tema dos mais presentes na poesia contemporânea brasileira, quer dizer, a que vem sendo escrita desde meados dos anos 80.
Pode parecer um paradoxo que a poesia desse período, a mesma que tem continuidade com ciclos anteriores de vanguardismo, sobretudo a poesia concreta, e
se seguiu a manifestações antiformalistas de irreverência e espontaneísmo, como
a poesia marginal, tenha passado a fazer um uso relutantemente crítico, ou acrítico, da tradição. Nesse momento de esgotamento do moderno e superação das
vanguardas, instaura-se o consenso de que é possível recolher as forças em decomposição da modernidade numa espécie de apoteose pluralista. É uma noção
conciliatória de tradição que, em lugar da invenção de formas e das intervenções
radicais, valoriza a convencionalização a ponto de até incentivar a prática, mesmo
que metalinguística, de formas fixas e exercícios regrados.
Ainda assim, não se trata de um tradicionalismo conservador ou “passadista”,
para lembrar uma expressão do modernismo dos anos 20. O que se busca na tradição não é nem o passado como experiência, nem a superação crítica do seu legado.
Afinal, não somos mais como T. S. Eliot, que acreditava no efeito do passado sobre
o presente e, por prazer de inventar, queria mudar o passado a partir da atualidade
viva do sentimento moderno. Na sua conhecidíssima definição da tarefa do poeta
moderno, formulada no ensaio “Tradição e talento individual”, tradição não é herança. Ao contrário, é a conquista de um trabalho
persistente e coletivo de autoconhecimento, capaz de discernir a presença do
passado na ordem do presente, o que, segundo Eliot, define a autoconsciência do
que é contemporâneo.
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Nessa visada, o passado é continuamente refeito pelo novo, recriado pela contribuição do poeta moderno consciente de seus processos artísticos e de seu lugar
no tempo. Tal percepção de que passado e presente são simultâneos e inter-relacionados não ocorre na ideia inespecífica de tradição que tratarei aqui. O passado, para o poeta contemporâneo, não é uma projeção de nossas expectativas, ou
aquilo que reconfigura o presente. Ficou reduzido, simplesmente, à condição de
materiais disponíveis, a um conjunto de técnicas, procedimentos, temas, ângulos,
mitologias, que podem ser repetidos, copiados e desdobrados, num presente indefinido, para durar enquanto der, se der.
Na cena contemporânea, a tradição já não é o que permite ao passado vigorar e
permanecer ativo, confrontando-se com o presente e dando uma forma conflitante
e sempre inacabada ao que somos. Não implica, tampouco, autoconsciência crítica
ou consciência histórica, nem a necessidade de identificar se existe uma tendência
dominante ou, o que seria incontornável para uma sociedade como a brasileira, se
as circunstâncias da periferia pós-colonial alteram as práticas literárias, e como.
Não estou afirmando que os poetas atuais são tradicionalistas, ou que se voltaram todos para o passado, pois não há no retorno deles à tradição traço de classicismo ou revivalismo. Eles recombinam formas, amparados por modelos anteriores,
principalmente os modernos. A tradição se tornou um arquivo atemporal, ao qual
recorre a produção poética para continuar proliferando em estado de indiferença
em relação à atualidade e ao que fervilha dentro dela.
Até onde vejo, as formas poéticas deixaram de ser valores que cobram adesão
à experiência histórica e ao significado que carregam.
Os velhos conservadorismos culturais apodreceram para dar lugar, quem sabe,
a configurações novas e ainda não identificáveis. Mesmo que não exista mais o
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“antigo”, o esgotado, o entulho conservador, que sustentavam o tradicionalismo,
tradição é o que se cultua por todos os lados.
Na literatura brasileira, que sempre sofreu de extrema carência de renovação e
variados complexos de inferioridade e provincianismo, em decorrência da vida longa e recessiva, maior do que se esperaria, de modas, escolas e antiqualhas de todo
tipo, essa retradicionalização desculpabilizada e complacente tem inegável charme
liberador.

(Revista Piauí, edição 61, 2011.)

“Não implica, tampouco, autoconsciência crítica ou consciência histórica, nem a
necessidade de identificar se existe uma tendência” (5º parágrafo)
No fragmento acima, as orações de identificar e se existe uma tendência são, respectivamente,
a) oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada substantiva objetiva direta.
b) oração subordinada substantiva completiva nominal e oração subordinada substantiva objetiva direta.
c) oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada adverbial condicional.
d) oração subordinada substantiva completiva nominal e oração subordinada adverbial condicional.
e) oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada substantiva objetiva direta.
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29. (2017/ CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ) No fragmento “[...] minha mãe, que
era uma mineira cem por cento, queria saber se eu já “tinha outra”, como se diz lá
em Minas Gerais, [...]”, o termo destacado exerce a função de
a) introduzir uma oração subordinada substantiva.
b) indicar a inserção de uma oração assindética.
c) sinalizar a introdução de uma oração coordenada.
d) introduzir uma oração subordinada adjetiva.
e) indicar a inserção de uma oração subordinada adverbial.

30. (2016/EBSERH) Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a
mesma natureza da subordinada em “Mas o estudo também observou que existe
demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços”.
a) “Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade”.
b) “Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança
cultural...”.
c) “Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico”.
d) “Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda
enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa”.
e) “O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afrobrasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que
existem razões de ordem geral”
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GABARITO
1. e
2. d
3. c
4. c
5. d
6. e
7. b
8. d
9. a
10. d
11. c
12. c
13. d
14. b
15. d
16. c
17. b
18. a
19. e
20. d
21. a
22. e
23. b
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24. b
25. d
26. d
27. d
28. b
29. d
30. e
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GABARITO COMENTADO
1. (2017/AOCP/CODEM–PA/ADVOGADO)
O Lado Negro do Facebook
Por Alexandre de Santi
O Facebook é, de longe, a maior rede da história da humanidade. Nunca existiu, antes, um lugar onde 1,4 bilhão de pessoas se reunissem. Metade de todas as
pessoas com acesso à internet, no mundo, entra no Facebook pelo menos uma vez
por mês. Em suma: é o meio de comunicação mais poderoso do nosso tempo, e
tem mais alcance do que qualquer coisa que já tenha existido. A maior parte das
pessoas o adora, não consegue conceber a vida sem ele. Também pudera: o Facebook é ótimo. Nos aproxima dos nossos amigos, ajuda a conhecer gente nova e
acompanhar o que está acontecendo nos nossos grupos sociais. Mas essa história
também tem um lado ruim. Novos estudos estão mostrando que o uso frequente
do Facebook nos torna mais impulsivos, mais narcisistas, mais desatentos e menos
preocupados com os sentimentos dos outros. E, de quebra, mais infelizes.
No ano passado, pesquisadores das universidades de Michigan e de Leuven
(Bélgica) recrutaram 82 usuários do Facebook. O estudo mostrou uma relação direta: quanto mais tempo a pessoa passava na rede social, mais infeliz ficava. Os
cientistas não sabem explicar o porquê, mas uma de suas hipóteses é a chamada
inveja subliminar, que surge sem que a gente perceba conscientemente. Já deve
ter acontecido com você. Sabe quando você está no trabalho, e dois ou três amigos
postam fotos de viagem? Você tem a sensação de que todo mundo está de férias,
ou que seus amigos viajam muito mais do que você. E fica se sentindo um fracassado. “Como as pessoas tendem a mostrar só as coisas boas no Facebook, achamos
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que aquilo reflete a totalidade da vida delas”, diz o psiquiatra Daniel Spritzer, mestre pela UFRGS e coordenador do Grupo de Estudos sobre Adições Tecnológicas. “A
pessoa não vê o quanto aquele amigo trabalhou para conseguir tirar as férias”, diz
Spritzer.
E a vida em rede pode ter um efeito psicológico ainda mais assustador. Durante
30 anos, pesquisadores da Universidade de Michigan aplicaram testes de personalidade a 14 mil universitários. O resultado: os jovens da geração atual, que cresceram usando a internet, têm 40% menos empatia que os jovens de três décadas
atrás. A explicação disso, segundo o estudo, é que na vida online fica fácil ignorar
as pessoas quando não queremos ouvir seus problemas ou críticas – e, com o tempo, esse comportamento indiferente acaba sendo adotado também na vida offline.
Num meio competitivo, onde precisamos mostrar como estamos felizes o tempo
todo, há pouco incentivo para diminuir o ritmo e prestar atenção em alguém que
precisa de ajuda. Há muito espaço, por outro lado, para o egocentrismo. Em 2012,
um estudo da Universidade de Illinois com 292 voluntários concluiu que, quanto
mais amigos no Facebook uma pessoa tem, e maior a frequência com que ela posta, mais narcisista tende a ser – e maior a chance de fazer comentários agressivos.
Esse último resultado é bem surpreendente, porque é contraintuitivo. Ora, uma
pessoa que tem muitos amigos supostamente os conquistou adotando comportamentos positivos, como modéstia e empatia. O estudo mostra que, no Facebook,
tende a ser justamente o contrário.

(Adaptado de Superinteressante. Disponível em: http://super.abril. com.br/tecnologia/o-lado-negro-do-facebook/)

Assinale a alternativa correta quanto à relação semântica existente entre as seguintes orações: “O Facebook é ótimo. Nos aproxima dos nossos amigos.”
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a) Concessiva.
b) Consecutiva
c) Temporal.
d) Adversativa.
e) Explicativa.

Letra e.
O que essa questão quer é fazer com que você raciocine: como ficaria esse trecho
em formato de período composto? Unindo os dois períodos em um só, é possível
notar que o segundo funciona como explicação do primeiro.

2. (2017/AOCP/CODEM-PA/ADVOGADO) Analise o seguinte trecho e assinale a alternativa INCORRETA.
“Novos estudos estão mostrando que o uso frequente do Facebook nos torna mais
impulsivos, mais narcisistas, mais desatentos e menos preocupados com os sentimentos dos outros.”
a) Trata-se de um período composto por duas orações.
b) Os sujeitos das orações são, respectivamente, “Novos estudos” e “o uso frequente do Facebook”.
c) Existe uma oração principal, não iniciada por conjunção, e uma oração subordinada, iniciada por conjunção integrante.
d) Existem duas orações e, em uma delas, o sujeito está oculto para evitar repetições desnecessárias.
e) A locução verbal “estão mostrando” poderia ser substituída por “mostram” sem
prejuízo de entendimento à oração em questão.
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Letra d.
De fato, existem duas orações (uma principal e uma subordinada substantiva objetiva direta), mas o sujeito de ambas está explícito.

3. (2016/AOCP/PREFEITURA DE JUIZ DE FORA-MG/CONTADOR)
O difícil, mas possível, diálogo entre a arte e a ciência
Daniel Martins de Barros
Estabelecer pontes entre a ciência e a arte não é tarefa fácil. Se a revolução
científica, com sua valorização da metodologia experimental e sua necessidade de
rigor, trouxe avanços inegáveis para a humanidade, por outro lado também tornou
o trabalho científico distante do homem comum. Com isso, distanciou-o também
da arte, que talhada para captar a essência humana, o faz de maneira basicamente
intuitiva. Tentativas de reaproximação até existem, mas a inconstância e variabilidade no seu sucesso atestam a dificuldade da empreitada. Um dos diálogos mais
interessantes entre ciência e arte se deu nas primeiras décadas do século 20, na
relação entre o surrealismo e a psicanálise.
Os sonhos eram considerados proféticos e reveladores, até que, em 1899, Sigmund Freud apresentou uma das primeiras tentativas de interpretá-los cientificamente no livro A Interpretação dos Sonhos. Simplificando bastante, sonhos seriam
um momento em que conteúdos inconscientes surgiriam para nós, ainda que disfarçados, e caberia à psicanálise desmascarar seu real significado.
O movimento artístico do surrealismo imediatamente se apropriou dessas teorias. Os surrealistas já nutriam um interesse especial pelo inconsciente, tentando
retratar esses conteúdos em suas obras, mas após a tradução do livro de Freud
para o espanhol, o pintor catalão Salvador Dalí tornou-se um dos maiores entusias-
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tas da obra freudiana. Segundo ele mesmo, o objetivo de sua pintura era materializar as imagens de sua “irracionalidade concreta”.
Desde que se tornou fã declarado do médico austríaco, Dalí tentou se encontrar
com ele. Tanto insistiu que conseguiu, quando Freud já estava idoso e bastante
doente. A reunião não foi das mais frutíferas, já que os dois eram incapazes de
conversar: Dalí não falava alemão nem inglês, e Freud, além do câncer de mandíbula, não estava ouvindo bem. A interação ficou limitada: Freud analisou um quadro recente de Dalí, enquanto esse passava o tempo desenhando o psicanalista e o
observava a conversar com o amigo e escritor Stephan Zweig.
O resultado tímido do encontro poderia bem ser emblemático da complicada
engenharia que é construir pontes entre tão distantes universos. As conversas
nem sempre são frutíferas, as trocas muitas vezes são frustrantes. Mas a retomada desse episódio na peça Histeria, do dramaturgo Terry Johnson, mostra que não
desistimos, e que novas maneiras podem ser tentadas. Usando a liberdade que
só se encontra na arte, Johnson expande o diálogo que não aconteceu, mostrando – ainda que numa realidade alternativa e em chave cômica – que os caminhos
que ligam arte e ciência podem ser acidentados, mas não deixam de ser possíveis.
Embora a psicanálise não seja mais considerada científica pelos critérios atuais e
o surrealismo já não exista como movimento organizado, o encontro dessas duas
formas de saber, no alvorecer do século 20, persiste como emblema de um diálogo
que, mesmo que cheio de ruídos, não pode ser abandonado.

(Adaptado de: http://m.cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,analise-o-dificil--maspossivel--dialogo-entre-a-arte-e-a-ciencia,10000048930 Acesso em 17 de maio de 2016.)

No trecho “A reunião não foi das mais frutíferas, já que os dois eram incapazes de
conversar [...]”, a expressão em destaque introduz uma oração que denota
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a) finalidade.
b) condição.
c) causa.
d) tempo.
e) consequência.
Letra c.
Se você observar, na tabela de conectivos, a conjunção “já que” possui valor causal. Decore as conjunções!

4. (2016/AOCP/PREFEITURA DE JUIZ DE FORA-MG/CONTADOR) Em relação ao excerto “Embora a psicanálise não seja mais considerada científica pelos critérios atuais e o surrealismo já não exista como movimento organizado, o encontro dessas
duas formas de saber, no alvorecer do século 20, persiste como emblema de um
diálogo que, mesmo que cheio de ruídos, não pode ser abandonado.”, assinale a
afirmação correta.
a) A palavra “embora” é um advérbio de modo e não flexiona nem em gênero nem
em número.
b) A expressão “pode ser” é uma locução verbal, formada pelo verbo auxiliar (ser)
e pelo verbo principal (poder).
c) O “e” é uma conjunção e o “mesmo que” é uma locução conjuntiva que possuem,
respectivamente, a função de ligar dois elementos e introduzir uma concessão.
d) O verbo “poder” tem um sujeito composto, cujos núcleos são as palavras “encontro” e “formas”.
e) Por se referir ao som ruim que ressoa do diálogo entre a arte e a ciência, a palavra “ruídos” é uma onomatopeia.
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Letra c.
O que se afirma sobre “e” e “mesmo que” está de acordo com o que ocorre na oração. Vamos analisar o erro das demais:
a) Errada, “embora” não é advérbio.
b) Errada, em “pode ser”, “pode” é auxiliar, e “ser”, principal.
d) Errada, o verbo “pode” tem sujeito simples, indicado pelo pronome relativo
“que”.
e) Errada, a palavra “ruídos” em si não caracteriza uma onomatopeia.

5. (2016/AOCP/SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES/ANALISTA)
Perdoar e esquecer
Quando a vida se transforma num tango, é difícil não dançar ao ritmo do rancor
Ivan Martins
Hoje tomei café da manhã num lugar em que Carlos Gardel costumava encontrar seus parceiros musicais por volta de 1912. É um bar simples, na esquina da rua
Moreno com a avenida Entre Rios, chamado apropriadamente El Encuentro.
Nunca fui fã aplicado de tango, mas cresci ouvindo aqueles que a minha mãe
cantava enquanto se movia pela casa. Os versos incandescentes flutuam na memória e ainda me emocionam. Soprado pelo fantasma de Gardel, um deles me veio
aos lábios enquanto eu tomava café no El Encuentro: “Rechiflado en mi tristeza, te
evoco y veo que has sido...”
Vocês conhecem Mano a mano, não?
Essencialmente, é um homem falando com a mulher que ele ama e que parece tê-lo trocado por uma vida melhor. Lembra, em espírito, o samba Quem te viu,
quem te vê, do Chico Buarque, mas o poema de Gardel é mais ácido e rancoroso.
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Paradoxalmente, mais sutil. Não se sabe se o sujeito está fazendo ironia ou se em
meio a tantas pragas ele tem algum sentimento generoso em relação à ex-amante.
Nisso reside o apelo eterno e universal de Mano a mano – não é assim, partido por
sentimentos contraditórios, que a gente se sente em relação a quem não nos quer
mais?
Num dia em que estamos solitários, temos raiva e despeito de quem nos deixou.
No outro dia, contentes e acompanhados, quase torcemos para que seja feliz. O
problema não parece residir no que sentimos pelo outro, mas como nos sentimos
em relação a nós mesmos. Por importante que tenha sido, por importante que ainda seja, a outra pessoa é só um espelho no qual projetamos nossos sentimentos
– e eles variam como os sete passos do tango. Às vezes avançam, em outras retrocedem. Quando a gente acha que encontrou o equilíbrio, há um giro inesperado.
Por isso as ambiguidades de Mano a mano nos pegam pelas entranhas. É difícil
deixar para trás o sentimento de abandono e suas volúpias. É impossível não dançar ao ritmo do rancor. Há uma força enorme na generosidade, mas para muitos
ela é inalcançável. Apenas as pessoas que gostam muito de si mesmas são capazes
de desejar o bem do outro em circunstâncias difíceis. A maioria de nós precisa ser
amada novamente antes de conceder a quem nos deixou o direito de ser feliz. Por
isso procuramos com tanto afinco um novo amor. É um jeito de dar e de encontrar
paz.
No último ano, tenho ouvido repetidamente uma frase que vocês já devem ter
escutado: Não se procura um novo amor, a gente simplesmente o encontra. O paradoxo é bonito, mas me parece discutível. Supõe que o amor é tão acidental quanto um tropeção na calçada. Eu não acho que seja. Imagina que a vontade de achar
destrói a possibilidade de encontrar. Isso me parece superstição. Implica em dizer
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que se você ficar parado ou parada as coisas virão bater na sua porta. Duvido. O
que está embutido na frase e me parece verdadeiro é que não adianta procurar se
você não está pronto – mas como saber sem procurar, achar e descobrir que não
estava pronto?
É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango. Nossa carência nos empurra na direção dos outros, e não há nada de errado nisso. É
assim que descobrimos gente que será ou não parte da nossa vida. Às vezes quebramos a cara e magoamos os outros. O tango prossegue. O importante é sentir
que gostam de nós, e que nós somos capazes de gostar de novo. Isso nos solta
das garras do rancor. Permite olhar para trás com generosidade e para o futuro
com esperança. Não significa que já fizemos a curva, mas sugere que não estamos
apenas resmungando contra a possibilidade de que o outro esteja amando. Quando a gente está tentando ativamente ser feliz, não pensa muito no outro. Esse é o
primeiro passo para superar. Ou perdoar, como costuma ser o caso. Ou esquecer,
como é ainda melhor.
No primeiro verso de Mano a mano, Gardel lança sobre a antiga amante a maldição terrível de que ela nunca mais voltará a amar. Mas, ao final da música, rendido
a bons sentimentos, oferece ajuda e conselhos de amigo, quando chegar a ocasião.
Acho que isso é o melhor que podemos esperar de nós mesmos. Torcer mesquinhamente para jamais sermos substituídos - mas estarmos prontos para aceitar e amparar quando isso finalmente, inevitavelmente, dolorosamente, vier a acontecer.

(Disponível em: http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2016/01/perdoar-e-esquecer.html)

Em “É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango”, a
conjunção destacada exprime uma ideia de
a) adição.
b) conclusão.
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c) explicação.
d) tempo.
e) condição.
Letra d.
Mais uma questão que envolve o uso dos conectivos. A oração introduzida por
“quando” é classificada como subordinada adverbial temporal.

6. (2016/AOCP/SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES/ANALISTA) Em “No outro
dia, contentes e acompanhados, quase torcemos para que seja feliz.”, a oração em
destaque é classificada como
a) oração subordinada substantiva objetiva indireta.
b) oração subordinada substantiva subjetiva.
c) oração coordenada sindética explicativa.
d) oração subordinada adverbial causal.
e) oração subordinada adverbial final.
Letra e.
Dessa vez, o examinador, em vez de explorar o conectivo, abordou toda a oração,
que expressa finalidade em relação ao verbo “torcer”.

7. (2016/AOCP/SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES/TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA)
A arte perdida de ler um texto até o fim
A internet é um banquete de informações, mas só aguentamos as primeiras
garfadas
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Danilo Venticinque
Abandonar um texto logo nas primeiras linhas é um direito inalienável de qualquer leitor. Talvez você nem esteja lendo esta linha: ao ver que a primeira frase
deste texto era uma obviedade, nada mais natural do que clicar em outra aba do
navegador e conferir a tabela da copa. Ou talvez você tenha perseverado e seguido
até aqui. Mesmo assim eu não comemoraria. É muito provável que você desista
agora. A passagem para o segundo parágrafo é o que separa os fortes dos fracos.
A internet é um enorme banquete de informações, mas estamos todos fartos.
Não aguentamos mais do que as duas ou três primeiras garfadas de cada prato. Ler
um texto até as últimas linhas é uma arte perdida. No passado, quem desejasse
esconder um segredo num texto precisava criar códigos sofisticados de linguagem
para que só os iniciados decifrassem o enigma. Hoje a vida ficou mais fácil. Quer
preservar um segredo? Esconda-o na última frase de um texto – esse território selvagem, raramente explorado.
Lembro-me que, no Enem do ano retrasado, um aluno escreveu um trecho
do hino de seu time favorito no meio da redação. Tirou a nota 500 (de 1000), foi
descoberto pela imprensa e virou motivo de chacota nacional. Era um mau aluno,
claro. Se fosse mais estudioso, teria aprendido que o fim da redação é o melhor
lugar para escrever impunemente uma frase de um hino de futebol. Se fizesse isso,
provavelmente tiraria a nota máxima e jamais seria descoberto.
Agora que perdi a atenção da enorme maioria dos leitores à exceção de amigos muito próximos e parentes de primeiro grau, posso ir direto ao que interessa.
Quem acompanhou as redes sociais na semana passada deve ter notado uma enorme confusão causada pelo hábito de abandonar um texto antes do fim. Resumindo
a história: um jornalista publicou uma coluna em que narrava uma longa entrevista
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com Felipão num avião. A notícia repercutiu e virou manchete em outros sites, até
que alguém notou que o entrevistado não era Felipão, mas sim um sósia dele. Os
sites divulgaram erratas e a história virou piada. No meio de todo o barulho, porém,
alguns abnegados decidiram ler o texto com atenção até o fim. Encontraram lá um
parágrafo enigmático. Ao final da entrevista, o suposto Felipão entregava ao jornalista um cartão de visitas. No cartão estavam os dizeres “Vladimir Palomo – Sósia
de Felipão – Eventos”. A multidão que ria do engano do jornalista o fazia sem ler
esse trecho.
Teria sido tudo uma sacada genial do jornalista, que conseguiu pregar uma peça
em seus colegas e em milhares de leitores que não leram seu texto até o fim? Estaria ele rindo sozinho, em silêncio, de todos aqueles que não entenderam sua piada?
A explicação, infelizmente, era mais simples. Numa entrevista, o jornalista confirmou que acreditava mesmo ter entrevistado o verdadeiro Felipão, e que o cartão
de visitas do sósia tinha sido apenas uma brincadeira do original.
A polêmica estava resolvida. Mas, se eu pudesse escolher, preferiria não ler
essa história até o fim. Inventaria outro desenlace para ela. Trocaria o inexplicável
mal-entendido da realidade por uma ficção em que um autor maquiavélico consegue enganar uma multidão de leitores desatentos. Ou por outra ficção, ainda mais
insólita, em que o texto revelava que o entrevistado era um sósia, mas o autor não
saberia disso porque não teria lido a própria obra até o final. Seria um obituário
perfeito para a leitura em tempos de déficit de atenção.
Se você chegou ao último parágrafo deste texto, você é uma aberração estatística. Estudos sobre hábitos de leitura demonstram claramente que até meus pais
teriam desistido de ler há pelo menos dois parágrafos. Estamos sozinhos agora, eu
e você. Talvez você se considere um ser fora de moda. Na era de distração genera-
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lizada, é preciso ser um pouco antiquado para perseverar na leitura. Imagino que
você já tenha pensado em desistir desse estranho hábito e começar a ler apenas as
primeiras linhas, como fazem as pessoas ao seu redor. O tempo economizado seria
devidamente investido em atividades mais saudáveis, como o Facebook ou games
para celular. Aproveito estas últimas linhas, que só você está lendo, para tentar te
convencer do contrário. Esqueça a modernidade. Quando o assunto é leitura, não
há nada melhor do que estar fora de moda. A história está repleta de textos cheios
de sabedoria, que merecem ser lidos do começo ao fim. Este, evidentemente, não
é um deles. Mas seu esforço um dia será recompensado. Não desanime, leitor. As
tuas glórias vêm do passado.

(http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/danilo-venticinque/noticia/2014/06/arte-perdida-de-bler-um-texto-ateo-fimb.html)

No trecho “Lembro-me que, no Enem do ano retrasado, um aluno escreveu um
trecho do hino de seu time favorito no meio da redação.”, há um erro segundo a
gramática normativa, pois
a) a palavra “retrasado” escreve-se com a letra “z”.
b) a regência do verbo “lembrar”, quando seguido de pronome oblíquo, exige o uso
da preposição “de”, isto é, “Lembro-me de que”.
c) a regência do verbo “escrever” exige um objeto direto e indireto obrigatoriamente, ou seja, quem “escreve”, escreve “algo” “para alguém”, e o autor não mencionou para quem foi escrito o trecho do hino.
d) a palavra “favorito” deveria estar acentuada, por ser uma paroxítona terminada
em “o”.
e) o uso das vírgulas está incorreto, já que está separando o sujeito do predicado.
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Letra b.
Questão polêmica, mas importante para entendermos como pensa a AOCP. Para ela,
as orações subordinadas objetivas indiretas possuem preposição obrigatória, e não
facultativa, como dizem alguns gramáticos! É importante entender a visão da banca!

8. (2016/AOCP/PREFEITURA DE VALENÇA–BA/TÉCNICO)
A felicidade é deprimente
Contardo Calligaris
É possível que a depressão seja o mal da nossa época.
Ela já foi imensamente popular no passado. Por exemplo, os românticos (sobretudo os artistas) achavam que ser langoroso e triste talvez fosse o único jeito
autêntico de ser fascinante e profundo.
Em 1859, Baudelaire escrevia à sua mãe: “O que sinto é um imenso desânimo,
uma sensação de isolamento insuportável, o medo constante de um vago infortúnio, uma desconfiança completa de minhas próprias forças, uma ausência total de
desejos, uma impossibilidade de encontrar uma diversão qualquer”.
Agora, Baudelaire poderia procurar alívio nas drogas, mas ele e seus contemporâneos não teriam trocado sua infelicidade pelo sorriso estereotipado das nossas
fotos das férias. Para um romântico, a felicidade contente era quase sempre a marca de um espírito simplório e desinteressante.
Enfim, diferente dos românticos, o deprimido contemporâneo não curte sua
fossa: ao contrário, ele quer se desfazer desse afeto, que não lhe parece ter um
grande charme.
Alguns suspeitam que a depressão contemporânea seja uma invenção. Uma
vez achado um remédio possível, sempre é preciso propagandear o transtorno que
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o tal remédio poderia curar. Nessa ótica, a depressão é um mercado maravilhoso,
pois o transtorno é fácil de ser confundido com estados de espírito muito comuns:
a simples tristeza, o sentimento de inadequação, um luto que dura um pouco mais
do que desejaríamos etc.
De qualquer forma, o extraordinário sucesso da depressão e dos antidepressivos não existiria se nossa cultura não atribuísse um valor especial à felicidade (da
qual a depressão nos privaria). Ou seja, ficamos tristes de estarmos tristes porque
gostaríamos muito de sermos felizes.
Coexistem, na nossa época, dois fenômenos aparentemente contraditórios: a
depressão e a valorização da felicidade. Será que nossa tristeza, então, não poderia
ser um efeito do valor excessivo que atribuímos à felicidade? Quem sabe a tristeza
contemporânea seja uma espécie de decepção.
Em agosto de 2011, I. B. Mauss e outros publicaram em “Emotion” uma pesquisa com o título: “Será que a procura da felicidade faz as pessoas infelizes?”.
Eles recorreram a uma medida da valorização da felicidade pelos indivíduos e, em
pesquisas com duas amostras de mulheres (uma que valorizava mais a felicidade
e a outra, menos), comprovaram o óbvio: sobretudo em situações positivas (por
exemplo, diante de boas notícias), as pessoas que perseguem a felicidade ficam
sempre particularmente decepcionadas.
Numa das pesquisas, eles induziram a valorização da felicidade: manipularam
uma das amostras propondo a leitura de um falso artigo de jornal anunciando que
a felicidade cura o câncer, faz viver mais tempo, aumenta a potência sexual – em
suma, todas as trivialidades nunca comprovadas, mas que povoam as páginas da
grande imprensa.
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Depois disso, diante de boas notícias, as mulheres que tinham lido o artigo ficaram bem menos felizes do que as que não tinham sido induzidas a valorizar especialmente a felicidade.
Conclusão: na população em geral, a valorização cultural da felicidade pode ser
contraprodutiva.
Mais recentemente, duas pesquisas foram muito além e mostraram que a valorização da felicidade pode ser causa de verdadeiros transtornos. A primeira, de
B. Q. Ford e outros, no “Journal of Social and Clinical Psychology”, descobriu que
a procura desesperada da felicidade constitui um fator de risco para sintomas e
diagnósticos de depressão.
A pesquisa conclui que o valor cultural atribuído à felicidade leva a consequências sérias em saúde mental. Uma grande valorização da felicidade, no contexto do
Ocidente, é um componente da depressão. E uma intervenção cognitiva que diminua o valor atribuído à felicidade poderia melhorar o desfecho de uma depressão.
Ou seja, o que escrevo regularmente contra o ideal de felicidade talvez melhore o
humor de alguém. Fico feliz.
Enfim, em 2015, uma pesquisa de Ford, Mauss e Gruber, em “Emotion”, mostra
que a valorização da felicidade é relacionada ao risco e ao diagnóstico de transtorno bipolar. Conclusão: cuidado, nossos ideais emocionais (tipo: o ideal de sermos
felizes) têm uma função crítica na nossa saúde mental.
Como escreveu o grande John Stuart Mill, em 1873: Só são felizes os que perseguem outra coisa do que sua própria felicidade.

(Adaptado de: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2015/10/1699663-a-felicidade-edeprimente.shtml Acesso em 10 de março de 2016.)

No período “o extraordinário sucesso da depressão e dos antidepressivos não existiria se nossa cultura não atribuísse um valor especial à felicidade”, a oração sublinhada estabelece com a anterior uma relação de
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a) concessão.
b) finalidade.
c) conclusão.
d) condição.
e) causa.

Letra d.
No trecho, a conjunção “se” já denuncia a classificação da oração: subordinada
adverbial condicional.

9. (2015/AOCP/FUNDASUS/MÉDICO)
Entre no Eixo
Descuidar-se das costas pode afetar seu humor, sua autoconfiança e até sua
vida sexual. (Vai querer?) Corrija sua postura agora.
Por Meghan Rabbit e Elaine Carvalho
Preste atenção em sua postura enquanto lê esta reportagem. Está largada no sofá,
com as costas tortas e os ombros arqueados? Debruçada sobre o notebook? Então
aproveite para se corrigir. Você vai descobrir que mais coisas do que você imagina
acontecem no corpo e na cabeça quando você se desconecta daquela que é o eixo
do seu corpo: a coluna. E que as consequências vão além daquela dor chata nas
costas. “A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba
seu nível de energia”, fala o quiropata americano Steven Weiniger, especialista em
postura e autor do livro Stand Taller, Live Longer (sem edição em português). Em
outras palavras, se reflete na sua aparência e no modo como você se sente. Veja
por que e como colocar cada parte do seu corpo no lugar certo.
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Por que colocar o corpo no eixo?
Porque andar como o corcunda de Notre Dame vai muito além de ser feio e nada
sexy. Ao corrigir a postura, você sai ganhando em...
1/ MAIS FOCO
De acordo com Steven Weiniger, ao manter as costas arqueadas, as costelas
pressionam o diafragma, impedindo que os pulmões inflem completamente. (Quer
fazer o teste? Tente inspirar profundamente nessa posição e vai sentir dificuldade.)
Isso influencia a respiração, que fica mais curta e, por isso, prejudica a oxigenação
do corpo, do cérebro e acaba afetando sua capacidade de concentração.
2/ AUTOESTIMA E BOM HUMOR
Quem caminha curvado, com os ombros projetados para a frente, tende a se
sentir mais baixo-astral do que quem tem porte de rainha. Foi o que concluiu uma
pesquisa da San Francisco State University (EUA) realizada com dois grupos de voluntários, que testaram andar dos dois jeitos e depois contaram como se sentiram.
O experimento revelou que o cérebro se deixa levar pela postura: mover-se com
confiança vai fazê-la se sentir assim e bancar a desleixada também se reflete em
como se sente. O físico ucraniano Moshe Feldenkrais, criador de um método que
leva seu sobrenome e busca, por meio da consciência corporal, novas maneiras de
se movimentar, também não fazia distinção entre quem vem primeiro – se movimento ou emoção. Para ele, uma pessoa triste se encolhe, enquanto alguém feliz
ergue a cabeça e abre o peito naturalmente. “Contraímos a musculatura sempre
que sentimos medo ou tensão, assim como abaixamos a cabeça e projetamos o
abdômen para a frente”, explica a educadora somática Mariana Huck, de São Paulo,
coordenadora do Núcleo Feldenkrais Brasil. “É uma reação normal. O desafio é não
cristalizar essa postura rígida, o que leva à dor e impacta as emoções.”
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3/ CORPO LIVRE DE DORES
“Quando a coluna está fora do eixo, vários músculos precisam entrar em ação
para compensar o desequilíbrio postural”, observa a fisioterapeuta Mary Ann Wilmarth, da Harvard University (EUA). Isso gera uma reação em cadeia, que resulta
em dor, formigamento e espasmos musculares em várias partes do corpo.
4/ TESÃO EM DIA
Uma postura desleixada tem ligação direta com a flacidez do core (musculatura
que inclui o abdômen), o que, por sua vez, pode ter impacto negativo entre quatro
paredes – e não apenas na frente do espelho. “Quanto mais flácido seu abdômen,
mais fracas podem ficar a libido e a performance na cama”, diz a americana Debby
Herbenick, especialista em saúde sexual. Portanto, antes de investir em lingeries
sensuais, valorize seu corpo ao praticar exercícios capazes de colocálo nos eixos.

(Fonte: Revista Women’s Health. Número 79 publicada em Maio de 2015. Editora Abril)

Considere o período composto: “A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba seu nível de energia”, retirado do texto ENTRE NO EIXO
e assinale a alternativa que classifica de forma adequada esse período.
a) É um período composto por coordenação em que as orações são coordenadas
aditivas.
b) É um período composto por coordenação em que a última oração coordenada é
adversativa.
c) É um período composto por subordinação em que as orações são substantivas
subjetivas.
d) É um período composto por subordinação em que a última oração é substantiva
objetiva direta.
e) É um período composto por subordinação em que as orações são, respectivamente, substantiva subjetiva, substantiva objetiva direta e substantiva completiva
nominal.
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Letra a.
Há três orações, marcadas pelos verbos “atrapalha”, “enfraquece” e “derruba”. As
duas primeiras são coordenadas assindéticas, ao passo que a terceira é sindética
aditiva.

10. (2015/AOCP/FUNDASUS/AUXILIAR DE BIBLIOTECA)
Mulheres cuidam mais da saúde do que homens
Segundo pesquisa, 71,2% dos entrevistados pelo IBGE haviam se consultado
com um médico pelo menos uma vez no último ano. Entre elas, o índice foi de
78% – contra 63,9% deles. As mulheres brasileiras vão mais ao médico do que os
homens. É o que mostra uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, realizada em
conjunto entre o Ministério da Saúde e o IBGE. A publicação revelou que 71,2% dos
entrevistados haviam se consultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores
à entrevista. Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contra 63,9% dos homens.
Elas também são mais aplicadas nos cuidados com os dentes: 47,3% das brasileiras disseram terem ido ao dentista uma vez nos 12 meses anteriores, ante
41,3% dos homens. A diferença também aparece na questão da higiene bucal:
91,5% do público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes
ao dia, ao passo que a taxa foi de 86,5% no masculino.
A pesquisa também investigou o atendimento nos serviços de saúde, público e
privado. De acordo com os resultados, 71% da população brasileira procura estabelecimentos públicos de saúde para atendimento. Destes, 47,9% afirmaram que
utilizam as Unidades Básicas de Saúde como principal porta de entrada para atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).
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Além disso, o levantamento mostrou ainda que os serviços públicos mais procurados depois das Unidades Básicas de Saúde são os de emergência, como as
Unidades de Pronto Atendimento Público – com 11,3% da população - e hospitais
e serviços especializados como ambulatórios, com 10,1% da população. Já os consultórios e clínicas particulares atraem 20,6% dos brasileiros e as emergências
privadas são procuradas por 4,9% deles.
A Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações em 64 000 residências brasileiras em 1 600 municípios entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014.

Com Estadão Conteúdo. Adaptado de: < http://veja.abril.com.br/noticia/ saude/mulheres- cuidam-mais-da-saude-do-que-homens> Acesso em 06 jun. 2015.)

No excerto “Além disso, o levantamento mostrou ainda que os serviços públicos
[...]”, a expressão em destaque pode ser substituída, sem que haja mudança de
sentido, por
a) por esse motivo.
b) por isso.
c) portanto.
d) ademais.
e) todavia.

Letra d.
Existem expressões da língua portuguesa que não aparecem nas tabelas de conectivos, mas devem ser entendidas como tal. Nesses casos, é preciso interpretar
a finalidade da palavra ou expressão no texto. “Além disso” tem papel semântico
aditivo, assim como ademais.
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11. (2015/AOCP/FUNDASUS/AUXILIAR DE BIBLIOTECA) No excerto “[...] 91,5%
do público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes ao dia
[...]”, o termo em destaque foi utilizado para introduzir uma oração
a) coordenada.
b) subordinada adjetiva.
c) subordinada objetiva direta
d) subordinada adverbial causal.
e) subordinada adverbial explicativa.

Letra c.
Note que a oração posposta ao verbo “respondeu – que é transitivo direto” pode ser
substituída por ISSO. Logo, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta.

12. (2015/AOCP/FUNDASUS/TÉCNICO DE CONTABILIDADE)
Mulheres cuidam mais da saúde do que homens
Segundo pesquisa, 71,2% dos entrevistados pelo IBGE haviam se consultado
com um médico pelo menos uma vez no último ano. Entre elas, o índice foi de
78% - contra 63,9% deles. As mulheres brasileiras vão mais ao médico do que os
homens. É o que mostra uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, realizada em
conjunto entre o Ministério da Saúde e o IBGE. A publicação revelou que 71,2% dos
entrevistados haviam se consultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores
à entrevista. Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contra 63,9% dos homens.
Elas também são mais aplicadas nos cuidados com os dentes: 47,3% das brasileiras disseram terem ido ao dentista uma vez nos 12 meses anteriores, ante
41,3% dos homens. A diferença também aparece na questão da higiene bucal:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

134 de 174

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe do Período Composto e Pontuação
Prof. Elias Santana

91,5% do público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes
ao dia, ao passo que a taxa foi de 86,5% no masculino.
A pesquisa também investigou o atendimento nos serviços de saúde, público e
privado. De acordo com os resultados, 71% da população brasileira procura estabelecimentos públicos de saúde para atendimento. Destes, 47,9% afirmaram que
utilizam as Unidades Básicas de Saúde como principal porta de entrada para atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).
Além disso, o levantamento mostrou ainda que os serviços públicos mais procurados depois das Unidades Básicas de Saúde são os de emergência, como as
Unidades de Pronto Atendimento Público - com 11,3% da população - e hospitais
e serviços especializados como ambulatórios, com 10,1% da população. Já os consultórios e clínicas particulares atraem 20,6% dos brasileiros e as emergências
privadas são procuradas por 4,9% deles.
A Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações em 64 000 residências brasileiras em 1 600 municípios entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014.
(Com Estadão Conteúdo. Adaptado de: < http://veja.abril.com.br/noticia/ saude/
mulheres-cuidam-mais-da-saude-do-que-homens> Acesso em 06 jun. 2015.)
No excerto “As mulheres brasileiras vão mais ao médico do que os homens.”, os
termos em destaque expressam
a) alternância.
b) hipótese.
c) comparação.
d) explicação.
e) oposição.
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Letra c.
Olha a tabela de conectivos trabalhando mais uma vez! O par “mais...do que” é
usado para comparações. Lembre-se: nessa sentença, “do” é facultativo.

13. (2015/AOCP/FUNDASUS/JORNALISTA)
A escola pode interferir na formação moral dos alunos?
Por: Telma Vinha (professora da Unicamp) em colaboração com Maria Suzana
Menin (professora da Unesp) e Mariana Tavares (pesquisadora da FCC)
O desenvolvimento de valores morais é decorrente da interação do sujeito com
as situações e as pessoas nos diversos ambientes que frequenta, como a escola,
com a família e com os amigos. Considerando todas essas influências, questionamos: “Será que a instituição de ensino tem um papel significativo na formação ética
dos alunos? Que atitudes de professores, funcionários e colegas podem interferir
nesse processo?”
Um estudo inédito da Fundação Carlos Chagas (FCC), coordenado por Mariana
Tavares, da FCC, e Suzana Menin, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), com
a participação de pesquisadores de várias instituições, ajuda a responder essas
questões. Realizado com quase 10 mil crianças, adolescentes e professores de 76
escolas públicas e privadas do Brasil, ele objetivou construir um instrumento para
avaliar a presença e os níveis de desenvolvimento (adesão) dos valores convivência
democrática, solidariedade, justiça e respeito.
Os resultados dos alunos foram relacionados com mais de 30 variáveis, como
sexo, religião, composição familiar, nível socioeconômico, regras e sanções na família, autoestima, repetência, observação de maus-tratos, como eles acreditavam
ser vistos pelos outros e as relações estabelecidas. Algumas conclusões evidenciam
a importância de cuidar do convívio na escola para favorecer o desenvolvimento
moral.
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Sentir-se bem tratado pelos professores e ter docentes e funcionários que jamais ou raramente gritam com os alunos promoveu maior adesão de todos os valores. Não presenciar (ou ver pouco) educadores colocarem estudantes para fora da
sala influenciou o aumento da justiça, respeito e solidariedade. Já ter professores
que recorrem pouco (ou nunca) aos pais dos alunos para resolver conflitos indicou
maior presença de convivência democrática e solidariedade.
Entre os fatores ligados à relação do aluno com a instituição e com os colegas,
gostar de ir à escola e frequentar as aulas interferiu no aumento dos valores solidariedade, respeito e convivência democrática. Alunos que nunca (ou raramente)
viram colegas se agredirem ou gritar tiveram todos os valores influenciados positivamente. Acreditar ser bem-visto pelas outras pessoas no ambiente escolar gerou
o aumento da justiça.
No caso da família, o apoio dos pais teve relação com maior respeito e justiça.
Este último fator também foi influenciado pelo emprego de combinados com os
filhos. Quando os pais usam sanções (que não sejam físicas ou humilhantes), há
mais adesão a justiça, solidariedade e convivência democrática. Isso pode estar
associado à ideia de uma família cuidadosa, que deixa claro o que pode ou não ser
feito pelos filhos, revalidando os valores quando eles são feridos.
As ações contrárias às apresentadas acima, a exemplo de gritar muitas vezes ou
não apoiar os filhos, estão sempre relacionadas a menor adesão aos valores. Chama a atenção também o fato de que, na pesquisa, religião, configuração familiar,
nível socioeconômico e repetência não tiveram relação significativa com a presença
de valores.
O estudo colabora para comprovar que a qualidade das interações na escola,
em especial dos adultos com os alunos, influencia fortemente no desenvolvimento
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moral (quanto mais positivas forem, maiores as adesões aos valores). Assim, se
queremos formar pessoas éticas, fica evidente a importância de ter espaços de diálogo e reflexão sobre a convivência e de cuidar para que toda a comunidade escolar
vivencie de fato esses valores.
(Fonte: Revista Nova Escola. Ano 30, número 282 de maio de 2015. Editora Abril)

Observe o seguinte excerto retirado do texto: “Quando os pais usam sanções que
não sejam físicas ou humilhantes (...)” e assinale a alternativa correta com relação
à formação do período composto por subordinação.
a) A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva subjetiva, pois exerce a função de sujeito do verbo ser.
b) A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva objetiva direta, pois exerce a função de objeto direto do verbo sejam.
c) A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva
predicativa, pois exerce a função de predicativo do sujeito do verbo de ligação ser.
d) A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada adjetiva
restritiva, pois delimita o sentido do substantivo antecedente sanções.
e) A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada adjetiva
circunstancial, pois apresenta uma condição que é acessória ao sentido da oração.

Letra d.
A oração iniciada pelo pronome relativo “que” é classificada como subordinada
adjetiva restritiva, e a finalidade dela é modificar o sentido do vocábulo “sanções”.
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14. (2015/AOCP/FUNDASUS/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE)
Os dez maiores sonhos de consumo dos brasileiros
Viagens, carro e cirurgia plástica estão entre os principais desejos de compra,
segundo levantamento inédito elaborado pelo SPC Brasil
Viajar para o exterior é o principal sonho de consumo dos brasileiros, segundo
uma pesquisa inédita do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e do portal
de Educação Financeira Meu Bolso Feliz. De acordo com o estudo, divulgado nesta
quinta-feira, o maior desejo de 15% dos 620 entrevistados é fazer uma viagem
internacional. Em segundo lugar, os brasileiros sonham em fazer uma viagem nacional (11,5%), e, em terceiro, ter um carro (9,3%). A pesquisa foi aplicada em 27
capitais.
O item “casa” ficou, propositalmente, fora da lista da pesquisa. “Se tivéssemos
incluído a opção casa, a pesquisa ia ficar enviesada e não conseguiríamos enxergar
muito além. Mesmo com o recente ‘boom’ imobiliário, sabemos que ainda há muitas pessoas sem casa própria”, explicou a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela
Kawauti.
Os entrevistados afirmaram, no entanto, que, em média, somente três em cada
dez sonhos de consumo (27%) já foram realizados. Os mais citados foram viajar
(31%), frequentar restaurantes, bares e boates (22%), seguido da compra de itens
relacionados a beleza (8%) e eletrônicos (7%).
Entre os sonhos de consumo ainda não realizados, 89% se devem ao fato de
extrapolarem a capacidade financeira dos entrevistados. Em geral, cada desejo
apontado pelos pesquisados custa em média 5,4 mil reais. Este valor aumenta para
6,4 mil reais entre os pertencentes às classes A e B e cai para 4,8 mil reais entre
os consumidores das classes C, D e E.
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Segundo Kawauti, outro motivo que impede a realização desses sonhos é a falta
de planejamento financeiro. “Apesar de grande parte das pessoas ouvidas no estudo entender que é preciso se planejar para alcançar seus objetivos, a maioria não
tem uma reserva financeira total para este fim, ou seja, não guarda todo o dinheiro
necessário para realizar esse sonho”, disse, em nota.
Dentre os entrevistados, 12,5% dizem que não guardam dinheiro e contam somente com o crédito. Outros 12,4% guardam parte do dinheiro e parcelam o restante. Com isso, cerca de dois em cada dez brasileiros dependem de crédito para
realizar seus sonhos. “O que era sonho em um primeiro momento pode se tornar
uma experiência amarga posteriormente”, alerta a economista chefe.

(Adaptado de: <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/os-de-z-maiores-sonhos-de-consumodos-brasileiros> Acesso em 05 jun. 2015.)

No excerto “Os entrevistados afirmaram, no entanto, que, em média, somente três
em cada dez sonhos de consumo (27%) já foram realizados.”, a expressão em destaque indica
a) alternância.
b) oposição.
c) conclusão.
d) adição.
e) explicação.

Letra b.
Como sabemos, “no entanto” faz parte das conjunções adversativas. Por isso, serve
para marcar oposições e contrastes.
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15. (2015/AOCP /TRE-AC/ANALISTA JUDICIÁRIO) Leia o texto e responda a questão
Direito do Idoso
Hoje, o envelhecimento se encontra na ordem do dia. Os mais importantes veículos de comunicação dão destaque a esse fenômeno, abordando as suas causas e
consequências. O envelhecimento populacional, portanto, transformou-se em uma
questão social relevante, uma vez que impacta marcantemente nos destinos da
própria sociedade. Isso tanto é verdade que há estudiosos falando em uma revolução dos idosos. E não é para menos. Mais de dois bilhões de pessoas terão mais
de sessenta anos até 2050, o que representará um contingente expressivo, considerando a população total do planeta.
Ora, se um contingente tão grande de pessoas passa a ter uma idade a partir
da qual é caracterizada como idosa, isso significa que direitos específicos desse
contingente populacional precisam ser garantidos.
É preciso destacar que o Estado brasileiro não se preparou para o impacto que
o envelhecimento populacional acarretou nos sistemas previdenciário e de saúde,
por exemplo. Não houve planejamento, de modo que o sistema previdenciário, uma
espécie de seguro para garantir dignidade ao ser humano na velhice, corre riscos
de continuidade, mantidos os parâmetros atuais. Da mesma forma, o sistema de
saúde apresenta uma dinâmica incapaz de atender às demandas dos idosos, os
quais são os principais clientes desse sistema, porquanto mais vulneráveis a doenças, inclusive algumas próprias dessa fase da vida, como câncer, hipertensão,
osteoporose, demência, para só citar algumas.
Portanto, o impacto que as pessoas que acumulam muitos anos provocam na
sociedade, considerando apenas esses dois sistemas, e a necessidade de que os direitos fundamentais desse segmento populacional sejam efetivamente garantidos,
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já se revela suficiente para que se perceba a importância da disciplina Direito do
Idoso. Vale destacar que o envelhecimento não é um fenômeno estático. Na medida
em que as condições sociais e econômicas melhoram, as pessoas têm oportunidade
de viver mais. Caso se associem a esses elementos os avanços da tecnologia médica em todas as suas dimensões, a expectativa de vida pode realmente surpreender.
É a vitória da vida.
Sendo, portanto, o envelhecimento a oportunidade de uma vida mais longa,
pode ser traduzido como o próprio direito de existir, na medida em que viver é ter
oportunidade de envelhecer. Ora, se é assim, o envelhecimento é um direito e, mais
do que isso, é um direito fundamental, na medida em que se traduz no direito à
vida com dignidade, o que quer dizer que as pessoas não perdem direitos na medida em que envelhecem. Pelo contrário, demandam mais direitos para que possam
usufruir plenamente o direito à liberdade em todos os aspectos, patrimônio do qual
nenhum ser humano pode abdicar.
Apesar de a expectativa de vida no Brasil vir aumentando ano após ano, ainda
não estão sendo oferecidas condições de vida adequadas para os velhos. O processo de envelhecimento no país apresenta nuances artificiais, na medida em que as
pessoas têm suas vidas alongadas mais pela universalização da tecnologia médica
{notadamente do sistema de vacinação, que abortou mortes prematuras causadas
por doenças endêmicas) do que propriamente pela experimentação de padrões sociais e econômicos de excelência, a exemplo dos países desenvolvidos.
Portanto, a ausência de serviços e ações específicas e necessárias para a garantia dos direitos das pessoas idosas contribui para o descrédito da efetividade dos
seus direitos, os quais estão declarados de forma direta ou indireta, em convenções,
acordos e tratados internacionais, além das previsões constitucionais e legais em relação a esse segmento, destacando-se o Estatuto do Idoso {Lei n. 10.741/03) [...].
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Sendo assim, a garantia dos direitos dos idosos no Brasil depende de uma profunda compreensão das causas e consequências do processo de envelhecimento
populacional, do papel que deve ser reservado aos velhos em uma sociedade tecnológica, da necessidade de garantir-lhes todos os direitos fundamentais inerentes
à condição humana, destacando-se a necessidade de desenvolver esforços para
que tenham autonomia o máximo de tempo possível, do enfrentamento de todas
as formas de violência, por meio da construção de uma rede de proteção e defesa
dos direitos desse contingente populacional.

REFERÊNCIA: Adaptado de RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Direito do idoso. Jornal Estado do
Direito. 42a. ed. Porto Alegre, 3 set. 2014. Disponível em: www.estadodedireito.com.br. Acessado em: 27/06/2015.

Em “Caso se associem a esses elementos os avanços da tecnologia médica em
todas as suas dimensões, a expectativa de vida pode realmente surpreender”, a
oração subordinada expressa
a) finalidade.
b) causa.
c) comparação.
d)condição.
d) contraste.
Letra d.
Atenção à presença de “caso”. É ele que indica que se trata de uma oração subordinada adverbial condicional.

16. (2015/AOCP/TRE-AC/TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO)
A vida em sociedade
Ao contrário do que muitos podem imaginar, o homem não é o único a viver em
sociedade, E essa discussão aparece no episódio “A Cultura e a Casca de Banana”,
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dirigido por Toni Venturi. Durante a conversa no zoológico, o homem tenta provar
ao macaco os benefícios que ele tem sobre todos os outros animais e o benefício
principal: o de viver em sociedade.
O macaco discorda totalmente e conta ao homem, como um primeiro exemplo,
sobre a sociedade das formigas. Ela é organizada em sociedade, mantém no topo
do formigueiro a rainha, que põe os ovos, depois vêm as trabalhadoras que alimentam a chefe, e os machos são a terceira casta, não trabalham e a sua função se
resume apenas em acasalar com as rainhas.
Outros exemplos da vida organizada em sociedade ficam por conta de cupins,
abelhas e pinguins. A abelha, por exemplo, é incapaz de viver sozinha. Suas colmeias são um exemplo de organização social, com as rainhas na função de colocar
os ovos, os zangões, que as fecundam, e as operárias, que cuidam de todas as
tarefas.
Os cupins repartem todas as tarefas, trabalham juntos na construção de casas
enormes e resolvem problemas complicados de moradia, como ventilação e drenagem. Já os pinguins, que também vivem em sociedade, dividem tarefa entre macho
e fêmea. Ambos se revezam para chocar os filhotes, que se reúnem em creches e
são supervisionados por adultos enquanto os pais saem em busca de comida. Os
casais ficam juntos no verão para cuidar dos filhotes e, para identificar os membros
de sua família, possuem cantos e danças próprios.

Fonte: http://www.soinos1so.com.br/2011/03/01/a-v ida-em-sociedade/. Texto adaptado.

Em “Já os pinguins, que também vivem em sociedade, dividem tarefa entre macho
e fêmea. Ambos se revezam para chocar os filhotes, reúnem -se em creches e são
supervisionados por adultos enquanto os pais saem em busca de comida”, a expressão em destaque
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a) expressa ideia de finalidade, pois, para os pais saírem em busca de comida,
precisam deixar seus filhotes sob a supervisão de adultos.
b) expressa ideia de consequência, pois primeiro os pais deixam seus filhos sob a
supervisão de adultos, para, depois, buscarem alimento.
c) expressa ideia de tempo simultâneo, pois, enquanto os pais saem em busca de
comida, outros adultos supervisionam seus filhotes.
d) expressa ideia de tempo simultâneo, pois, enquanto os pais saem em busca de
alimento, as mães se reúnem para supervisionarem seus filhotes.
e) expressa ideia de tempo sequencial, pois os pais deixam seus filhos para serem
supervisionados para depois irem à busca de comida.

Letra c.
Agora, o examinador não quis apenas que você encontrasse a conjunção, mas
entendesse o que ela faz semanticamente no texto. “Enquanto” é uma conjunção
temporal capaz de indicar simultaneidade. A letra “d” só está errada porque o texto
não garante que as mães é que supervisionam os filhotes.

17. (2014/AOCP/EBSERH/MÉDICO NUTROLOGISTA)
A ciência e o vazio espiritual
Marcelo Gleiser
Alguns anos atrás, fui convidado para dar uma entrevista ao vivo para uma
rádio AM de Brasília. A entrevista foi marcada na estação rodoviária, bem na hora
do rush, quando trabalhadores mais humildes estão voltando para suas casas na
periferia. A ideia era que as pessoas dessem uma parada e ouvissem o que eu dizia, possivelmente fazendo perguntas. O entrevistador queria que falasse sobre a
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ciência do fim do mundo, dado que havia apenas publicado meu livro “O Fim da
Terra e do Céu”. O fim do mundo visto pela ciência pode ser abordado de várias
formas, desde as mais locais, como no furacão que causou verdadeira devastação
nas Filipinas, até as mais abstratas, como na especulação do futuro do universo
como um todo.
O foco da entrevista eram cataclismos celestes e como inspiraram (e inspiram)
tanto narrativas religiosas quanto científicas. Por exemplo, no antigo testamento,
no Livro de Daniel ou na história de Sodoma e Gomorra, e no novo, no Apocalipse de João, em que estrelas caem dos céus (chuva de meteoros), o Sol fica preto
(eclipse total), rochas incandescentes caem sobre o solo (explosão de meteoro ou
de cometa na atmosfera) etc.
Mencionei como a queda de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro na
península de Yucatan, no México, iniciou o processo que culminou na extinção dos
dinossauros 65 milhões de anos atrás. Enfatizei que o evento mudou a história da
vida na Terra, liberando os mamíferos que então existiam -- de porte bem pequeno
-- da pressão de seus predadores reptilianos, e que estamos aqui por isso. O ponto é que a ciência moderna explica essas transformações na Terra e na história da
vida sem qualquer necessidade de intervenção divina. Os cataclismos que definiram
nossa história são, simplesmente, fenômenos naturais.
Foi então que um homem, ainda cheio de graxa no rosto, de uniforme rasgado,
levantou a mão e disse: “Então o doutor quer tirar até Deus da gente?”
Congelei. O desespero na voz do homem era óbvio. Sentiu-se traído pelo conhecimento. Sua fé era a única coisa a que se apegava, que o levava a retornar
todos os dias àquela estação e trabalhar por um mísero salário mínimo. Como que
a ciência poderia ajudá-lo a lidar com uma vida desprovida da mágica que fé no
sobrenatural inspira?
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Percebi a enorme distância entre o discurso da ciência e as necessidades da
maioria das pessoas; percebi que para tratar desse vão espiritual, temos que começar bem cedo, trazendo o encantamento das descobertas científicas para as
crianças, transferindo a paixão que as pessoas devotam à sua fé para um encantamento com o mundo natural. Temos que ensinar a dimensão espiritual da ciência
-- não como algo sobrenatural -- mas como uma conexão com algo maior do que
somos. Temos que fazer da educação científica um processo de transformação, e
não meramente informativo.
Respondi ao homem, explicando que a ciência não quer tirar Deus das pessoas,
mesmo que alguns cientistas queiram. Falei da paixão dos cientistas ao devotarem
suas vidas a explorar os mistérios do desconhecido. O homem sorriu; acho que
entendeu que existe algo em comum entre sua fé e a paixão dos cientistas pelo
mundo natural.
Após a entrevista, dei uma volta no lago Sul pensando em Einstein, que dizia
que a ciência era a verdadeira religião, uma devoção à natureza alimentada pelo
encantamento com o mundo, que nos ensina uma profunda humildade perante sua
grandeza.

(Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloglei ser/2013/11/1372253-a-ciencia-e-o-vazio-espiritual.shtml. Acesso 22 nov2013.)

Em “O foco da entrevista eram cataclismos celestes e como inspiraram (e inspiram)
tanto narrativas religiosas quanto científicas.”, as expressões destacadas expressam relação semântica de
a) comparação.
b) adição.
c) proporção.
d) consecução.
e) concessão.
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Letra b.
Mais uma vez, um par de palavras responsável por denotar uma determinada semântica. No caso, há uma adição entre “narrativas religiosas” e “(narrativas) científicas”.

18. (2014/AOCP/PREFEITURA DE CAMAÇARI – BA/FISIOTERAPEUTA)
Falência múltipla
Lya Luft
Um jornalista comentou recentemente num programa de televisão que pediu a
um médico seu amigo um diagnóstico do que está ocorrendo no Brasil: infecção,
virose? A resposta foi perfeita:
“Falência múltipla dos órgãos”.
Nada mais acertado. Há quase dez anos realizo aqui na coluna minhas passeatas: estas páginas são minha avenida, as palavras são cartazes. Falo em relações
humanas e seus dramas, porém mais frequentemente nas coisas inaceitáveis na
nossa vida pública. Esgotei a paciência dos leitores reclamando da péssima educação — milhares de alunos sem escola ou abrigados em galpões e salinhas de fundo
de igrejas, para chegarem aos 9, 10 anos sem saber ler nem escrever. Professores
desesperados tentando ensinar sem material básico, sem estrutura, salários vergonhosos, estímulo nenhum. Universidades cujo nível é seguidamente baixado: em
lugar de darem boas escolas a todas as crianças e jovens para que possam entrar
em excelentes universidades por mérito e esforço, oferecem-lhes favorecimentos
prejudiciais.
Tenho clamado contra o horror da saúde pública, mulheres parindo e velhos
morrendo em colchonetes no corredor, consultas para doenças graves marcadas
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para vários meses depois, médicos exaustos trabalhando além dos seus limites,
tentando salvar vidas e confortar os pacientes, sem condições mínimas de higiene,
sem aparelhamento e com salário humilhante. Em lugar de importarmos não sei
quantos mil médicos estrangeiros, quem sabe vamos ser sensatos e oferecer condições e salários decentes aos médicos brasileiros que querem cuidar de nós?
Tenho reclamado das condições de transporte, como no recente artigo “Três senhoras sentadas”: transporte caro para o calamitoso serviço oferecido. “Nos tratam
como animais”, reclamou um usuário já idoso. A segurança inexiste, somos mortos
ao acaso em nossas ruas, e se procuramos não sair de casa à noite somos fuzilados
por um bando na frente de casa às 10 da manhã.
E, quando nossa tolerância ou resignação chegou ao limite, brota essa onda humana de busca de dignidade para todos. Não se trata apenas de centavos em passagens, mas de respeito. As vozes dizem NÃO: não aos ônibus sujos e estragados,
impontuais, motoristas sobrecarregados; não às escolas fechadas ou em ruínas;
não aos professores e médicos impotentes, estradas intransitáveis, medo dentro
e fora de casa. Não a um ensino em que a palavra “excelência” chega a parecer
abuso ou ironia. Não ao mercado persa de favores e cargos em que transformam
nossa política, não aos corruptos às vezes condenados ocupando altos cargos, não
ao absurdo número de partidos confusos.
As reclamações da multidão nas ruas são tão variadas quanto nossas mazelas:
por onde começar? Talvez pelo prático, e imediato, sem planos mirabolantes. Algo
há de se poder fazer: não creio que políticos e governo tenham sido apanhados
desprevenidos, por mais que estivessem alienados em torres de marfim.
Infelizmente todo movimento de massas provoca e abriga sem querer grupos violentos e anárquicos: que isso não nos prejudique nem invalide nossas reivindicações.
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Não sei como isso vai acabar: espero que transformando o Brasil num lugar
melhor para viver.
Quase com atraso, a voz das ruas quer lisura, ética, ações, cumprimento de deveres, realização dos mais básicos conceitos de decência e responsabilidade cívica,
que andavam trocados por ganância monetária ou ânsia eleitoreira.
Que sobrevenham ordem e paz. Que depois desse chamado à consciência de
quem lidera e governa não se absolvam os mensaleiros, não se deixem pessoas
medíocres ou de ética duvidosa em altos cargos, acabem as gigantescas negociatas meio secretas, e se apliquem decentemente somas que poderão salvar vidas,
educar jovens, abrir horizontes.
Sou totalmente contrária a qualquer violência, mas este povo chegou ao extremo de sua tolerância, percebeu que tem poder, não quer mais ser enganado e
explorado: que não se destrua nada, mas se abram horizontes reais de melhoria e
contentamento.
http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/lyaluft/

Em “não creio que políticos e governo tenham sido apanhados desprevenidos, por
mais que estivessem alienados em torres de marfim.”, a expressão em destaque
estabelece relação semântica de
a) contraste.
b) conclusão
c) explicação.
d) proporção.
e) consecução.
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Letra a.
“Por mais que” é uma conjunção concessiva. Por isso, a semântica envolvida é de
contraste ou oposição.

Leia o texto a seguir para responder as questões 19 e 20.

Amores imperfeitos
A pessoa que você mais gosta é cheia de defeitos?
Existe uma explicação
Cristiane Segatto

1.§ Quantos dos seus amigos descrevem o parceiro (ou parceira) de uma forma
estranhamente dúbia? A pessoa é o amor da vida dele e, ao mesmo, o ser que mais
o incomoda. É uma reclamação tão corriqueira que começo a achar que estranha é
a minoria que parece satisfeita com o que tem em casa.
2.§ Tolerar os defeitos do companheiro e entender que, ao firmar uma parceria,
compramos um pacote completo (com tudo o que há de agradável e desagradável)
parece, cada vez mais, uma esquisita característica de uma subespécie em extinção.
3.§ O grupo majoritário parece ser o dos apaixonados intolerantes.
4.§ Há quem se dedique a tentar entendê-los. Li nesta semana uma reportagem
interessante sobre isso. Foi publicada na revista Scientific American Mind. É baseada no livro Annoying: The Science of What Bugs Us (algo como Irritante: a ciência
do que nos incomoda), dos jornalistas Joe Palca e Flora Lichtman.
5.§ Uma das pesquisadoras citadas é a socióloga Diane Felmlee, da Universidade da Califórnia. Ela conta a história de uma amiga que vivia reclamando que o ma-
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rido trabalhava demais. Diane pediu que a mulher se lembrasse das qualidades que
enxergava nele quando o conheceu na universidade. A resposta foi sensacional: “A
primeira coisa que chamou minha atenção foi o fato de que ele era incrivelmente
trabalhador. Logo percebi que se tornaria um dos melhores alunos da classe”
6.§ Não é curioso? Por alguma razão, uma característica que é vista como uma
qualidade no início do relacionamento se torna, com o passar do tempo, um defeito. Exemplos disso estão por toda parte. No início do namoro, o cara parece muito
atraente porque é desencanado, tranquilão. Não perde a chance de passar o dia
de bermuda e chinelo, ouvindo música e bebendo com a namorada e os amigos.
Quatro anos depois passa a ser visto pela amada como um sujeito preguiçoso, acomodado, que não tem objetivos claros na vida e veio ao mundo a passeio.
7.§ Em outra ocasião, a socióloga Diane perguntou a um garoto por que ele
gostava da última namorada. A resposta foi uma lista de várias partes do corpo da
moça - incluindo as mais íntimas. Quando a professora perguntou por que o relacionamento havia acabado, a justificativa foi: “Era uma relação baseada somente
no desejo. Não havia amor suficiente.”
8.§ Uma aluna disse que se sentiu atraída pelo ex porque ele tinha um incrível
senso de humor. Algum tempo depois, passou a reclamar que “ele não levava nada
a sério”. Nesse caso, também, o que era qualidade virou defeito. Deve haver alguma explicação para isso. Nas últimas décadas, Diane vem realizando estudos com
casais para tentar entender o fenômeno que ela chama de atrações fatais.
9.§ Ela observou que quanto mais acentuada é a qualidade reconhecida pelo
parceiro no início da relação, mais incômoda ela se torna ao longo dos anos. Até
virar um traço insuportável.
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10.§ Diane acredita que a explicação está relacionada à teoria da troca social.
Essa teoria parte do pressuposto de que as relações humanas são baseadas na escolha racional e na análise de custo-benefício. Se os custos de um dos parceiros superam seus benefícios, a outra parte pode vir a abandonar a relação, especialmente
se houver boas alternativas disponíveis. “Traços extremos trazem recompensas,
mas também têm custos associados a eles, principalmente numa relação”.
11.§ Um exemplo é a independência. Ela pode ser muito valorizada numa relação. Um marido independente é capaz de cuidar de si próprio. Mas se ele for independente demais, pode significar que não precisa da mulher. Isso acarreta custos
para a relação.
12.§ A receita para evitar que as relações naufraguem é a boa e (cada vez mais)
escassa tolerância. É preciso aprender a relativizar os hábitos irritantes para continuar convivendo com uma pessoa que tem muitas outras qualidades.
13.§ Ninguém é totalmente desprovido de qualidades e defeitos. Temos os nossos, aprendemos com eles e com os deles. Além de tolerância, precisamos exercitar
a capacidade de apoiar o parceiro quando as coisas vão mal e de celebrar quando
ele tem alguma razão para isso. Inventar programas novos e interessantes (zelar
para que isso aconteça com frequência) pode realçar as qualidades de quem você
gosta e amenizar as características e manias irritantes. Irritante por irritante somos
todos. Mas também podemos ser incrivelmente interessantes.

(Adaptado de http://revistaepoca.globo.com/Saude-e-bem-estar/ cristiane- segatto/noticia/2012/01/amores-imperfeitos.html em 01/12/2012)

19. (2013/AOCP/PREFEITURA DE PARANAVAÍ–PR/NUTRICIONISTA) “Tolerar os defeitos do companheiro e entender que, ao firmar uma parceria, compramos um
pacote completo...”

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

153 de 174

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe do Período Composto e Pontuação
Prof. Elias Santana

A oração acima expressa circunstância
a) proporcional
b) concessiva
c) conformativa.
d) condicional
e) temporal.

Letra e.
Agora, a AOCP quer explorar seu conhecimento acerca de orações reduzidas. No
caso apresentado, é preciso entender que compramos um pacote completo quando firmamos uma parceria. Por isso, semântica temporal.

20. (2013/AOCP/PREFEITURA DE PARANAVAÍ – PR/NUTRICIONISTA) Em “A primeira coisa que chamou minha atenção foi o fato de que ele era incrivelmente trabalhador...”, a oração destacada
a) funciona como aposto do sujeito “primeira coisa”
b) explica o sujeito “primeira coisa”, e, portanto é um predicativo do sujeito.
c) funciona como vocativo do sujeito “primeira coisa”
d) é uma oração subordinada adjetiva restritiva, com valor de adjunto adnominal.
e) está universalizando e generalizando o termo antecedente

Letra d.
A presença do pronome relativo encabeçando a oração destacada já denota a classificação como subordinada adjetiva restritiva. Sintaticamente, toda oração adjetiva funciona como um adjunto adnominal oracional.
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21. (2013/AOCP/INES/ASSISTENTE DE ALUNOS)
Monteiro Lobato?
Não com o nosso dinheiro
Leando Narloch
1.§ O movimento negro me odeia. Desde que mostrei, com o livro Guia do Politicamente Incorreto da História do Brasil, que Zumbi mantinha escravos no Quilombo de Palmares, os ativistas das cotas não estão contentes comigo. Do lado de cá,
eu também me irrito com boa parte do que eles defendem. Mas, existe um ponto
em que eu preciso concordar com eles: a polêmica dos livros do Monteiro Lobato.
2.§ Se você acaba de despertar de um coma, o que aconteceu foi que, em 2010,
o Conselho Nacional de Educação decidiu impedir a distribuição do livro Caçadas de
Pedrinho em bibliotecas públicas. Disseram que esse clássico da literatura infantil
era racista por causa de frases como “Tia Anastácia trepou que nem uma macaca
de carvão” ou “Não vai escapar ninguém, nem Tia Anastácia, que tem carne preta”.
Muita gente esperneou contra a decisão, afirmando que se tratava de um exagero,
uma patrulha ideológica e um ato de censura contra um dos maiores autores brasileiros.
3.§ É verdade que é preciso entender a época de Monteiro Lobato, quando o
racismo era regra não só entre brancos, mas mesmo entre africanos. Até Gandhi, o
líder mundial do bom-mocismo, escreveu e repetiu frases igualmente racistas nos
20 e poucos anos que viveu na África do Sul.
4.§ A questão, porém, é outra: o governo deve investir em obras que parecem
preconceituosas a parte da população? O Conselho Nacional de Educação não defendeu a proibição dos livros de Monteiro Lobato: foi contra apenas a distribuição
bancada pelo governo. Pois bem: o Ministério da Educação deve gastar seu disputado dinheiro com esses livros? Eu acredito que não.
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5.§ Os negros que pagam impostos e os outros contribuintes que consideram
Monteiro Lobato racista não devem ser obrigados a bancar edições do escritor. É
mais ou menos essa a posição do economista Walter Williams, um dos principais
intelectuais libertários dos EUA. Defensor da ideia de que o Estado deve se meter
o mínimo possível na vida, nas escolhas e no bolso das pessoas, esse economista
negro prega a liberdade de se fazer o que quiser desde que isso não implique violência a terceiros. Se um grupo quiser, por exemplo, criar um clube de tênis só para
brancos, ou só para negros, tudo bem – desde que não use verba pública e não tente proibir manifestações de repúdio. Se tiver verba pública, não pode discriminar.
6.§ Para libertários como Williams, ninguém, nem o governo, tem o direito de
ameaçar ou praticar violência contra indivíduos pacíficos. Não é correto ameaçar
um indivíduo de prisão por sonegação fiscal se ele não topar contribuir com essa
ou aquela prática do governo. Um grupo de políticos que defende uma guerra com
o Iraque não deve obrigar os cidadãos a contribuir para essa guerra. Do mesmo
modo, se uma turma acredita ter uma boa ideia ao criar uma universidade, um
estádio de futebol ou um festival de curtas-metragens, essa ideia deixa de ser boa
quando implica a ameaça contra aqueles que não querem contribuir.
7.§ Nada impede, é claro, que os autores dessas ideias tentem convencer as
pessoas de que seus projetos merecem contribuições. É o que fazem há séculos
as melhores universidades americanas, as instituições de caridade, alguns tipos de
fundos de investimento e, há poucos anos, os sites de crowdfunding, o “financiamento coletivo”. Nada impede, também, que os admiradores de Monteiro Lobato
se organizem, reúnam doações e publiquem quantas edições quiserem das ótimas
histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

(Revista Superinteressante, edição 312, de dezembro de 2012.)
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Assinale o que for INCORRETO quanto ao que se afirma acerca do emprego dos
sinais de pontuação.
a) As aspas empregadas no 2.§ marcam as citações do Conselho Nacional de Educação.
b) O travessão empregado no 5.§ isola uma oração subordinada adverbial condicional.
c) Os dois pontos após a expressão “eles” no 1.§ marca a introdução de um aposto.
d) As aspas são empregadas no 7.§ para apresentar a tradução de uma expressão.
e) As vírgulas em “A questão, porém, é outra” (4.§) isolam a conjunção intercalada.

Letra a.
É a única afirmação incorreta, uma vez que o trecho entre aspas é uma citação da
obra de Monteiro Lobato.

22. (2013/AOCP/INES/ENFERMEIRO)
Alarmismo ambiental e consumo
Maílson da Nóbrega
1.§ Muitos previram o fim do mundo nos últimos 200 anos. Thomas Malthus
(1766-1834) falava em risco de catástrofe humana. Para ele, como a população
crescia em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética, a fome se alastraria. Assim, para controlar a expansão demográfica, Malthus defendia a abstinência sexual e a negação de assistência à população em hospitais e asilos. O risco foi superado pela tecnologia, que aumentou a produtividade
agrícola.
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2.§ Hoje, o alarmismo vem de ambientalistas radicais. A catástrofe decorreria
do aquecimento global causado basicamente pelo homem, via emissões de dióxido
de carbono. Em 2006, o governo britânico divulgou relatório de grande repercussão, preparado por sir Nicholas Stern, assessor do primeiro-ministro Tony Blair.
Stern buscava alertar os que reconheciam tal aquecimento, mas julgavam que
seria um desperdício enfrentá-lo. O relatório mereceu dura resposta de Nigel Lawson, ex-ministro de Energia e da Fazenda de Margaret Thatcher, hoje no grupo dos
“céticos”, isto é, os que duvidam dos ambientalistas. No livro An Appeal to Reason
(2008), Lawson atribuiu objetivos políticos ao documento, que não teria mérito nas
conclusões nem nos argumentos.
3.§ Lawson afirma que o aquecimento não tem aumentado desde a virada do
século e que são comuns oscilações da temperatura mundial. Há 400 anos, o esfriamento conhecido como “pequena era do gelo” fazia o Rio Tâmisa congelar no
inverno. Mil anos atrás, bem antes da industrialização — que se diz ser a origem da
mudança climática —, houve um “aquecimento medieval”, com temperaturas tão
altas quanto as atuais. “Muito antes, no Império Romano, o mundo era provavelmente mais quente”, assinala. De fato, sempre me chamou atenção o modo de vestir de gregos e romanos, que aparecem em roupas leves em pinturas da Grécia e da
Roma antigas. Nunca vi um deles metido em pesados agasalhos como os de hoje.
4.§ Entre Malthus e os ambientalistas, surgiram outros alarmistas. Em 1968, saiu
o livro The Population Bomb, do biologista americano Paul Ehrlich, no qual o autor
sustentava que o tamanho excessivo da população constituiria ameaça à sobrevivência da humanidade e do meio ambiente. Em 1972, o Clube de Roma propôs o
“crescimento zero” como forma de enfrentar a exaustão rápida de recursos naturais. Ehrlich defendia a redução do crescimento populacional; o Clube de Roma, a
paralisia do crescimento econômico. Nenhum dos dois estava certo.
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5.§ Em artigo na última edição da revista Foreign Affairs, Bjom Lomborg, destacado “cético”, prova o enorme fracasso das previsões catastróficas do Clube de
Roma. Dizia-se que em uma geração se esgotariam as reservas de alumínio, cobre,
ouro, chumbo, mercúrio, molibdênio, gás natural, petróleo, estanho, tungstênio
e zinco. As de mercúrio, então sob forte demanda, durariam apenas treze anos.
Acontece que a inovação tecnológica permitiu substituir o mercúrio em baterias e
outras aplicações. Seu consumo caiu 98%; o preço, 90%. As reservas dos demais
metais aumentaram e outras inovações reduziram sua demanda. O colapso não
ocorreu.
6.§ Como o Clube de Roma pode ter errado tanto? Segundo Lomborg, seus
membros desprezaram o talento e a engenhosidade do ser humano e “sua capacidade de descobrir e inovar”. Se as sugestões tivessem sido acatadas, meio bilhão
de chineses, indianos e outros teriam continuado muito pobres. Lomborg poderia ter
afirmado que o Brasil estaria mais desigual e não haveria a ascensão da classe C.
7.§ Apesar de tais lições, volta-se a falar em limites físicos do planeta. Na linha
do Clube de Roma, defende-se o estancamento da expansão baseada no consumo
de bens materiais. Se fosse assim, inúmeros países seriam congelados em seu estado atual, sem poder reduzir a pobreza nem promover o bem-estar.
8.§ Mesmo que o homem não seja a causa básica do aquecimento, é preciso
não correr riscos e apoiar medidas para conter as emissões. Mas também resistir a
ideias de frear o consumo. Além de injusta, a medida exigiria um impossível grau
de coordenação e renúncia ou um inconcebível comando autoritário. Desprezaria,
ademais, a capacidade do homem de se adaptar a novas e desafiantes situações.

(Revista Veja, edição 2.285. p. 24.)

“...como a população crescia em progressão geométrica e a produção de alimentos
em progressão aritmética, a fome se alastraria.”
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O argumento do autor no fragmento acima está pautado em uma relação lógicosemântica de
a) condição e consequência.
b) concessão e causa.
c) tempo e condição.
d) causa e consecução.
e) causa e consequência.

Letra e.
No texto, é possível entender que a informação introduzida por “como” expressa
uma causa, ao passo que a outra revela a consequência.

23. (2012/AOCP/TCE-PA/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO)
Chaplin e Camões na chuva
Eduardo Escorel
1º Meia hora de chuva moderada foi suficiente para alagar a rua Luís de Camões, no centro do Rio. Para ir a pé até lá, saindo da Rua da Assembleia, foi preciso
atravessar a Avenida Rio Branco, seguir pela rua da Carioca, dobrar na Ramalho
Ortigão, contornar a igreja São Francisco de Paula, passar em frente ao Real Gabinete Português de Leitura, cruzar a avenida Passos e chegar ao n. 68, sede do
Centro Municipal de Arte Helio Oiticica, instalado em um edifício neoclássico, onde
foi aberta em 6 de março a exposição Chaplin e sua imagem.
2º No caminho, além do aguaceiro, pessoas vindo em sentido contrário, ou
seguindo na mesma direção, mas andando devagar – muitas com dificuldade de
seguir em linha reta, tornaram o percurso ainda mais difícil. Isso sem falar das
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barracas dos ambulantes ocupando a maior parte das calçadas, e dos vendedores
apregoando guarda-chuvas chineses por dez reais.
3º Não ficar encharcado de todo, nem molhar demais os pés, requereu paciência – uma parada de meia-hora na entrada de uma farmácia no Largo de São
Francisco – e perícia, buscando proteção debaixo de um pequeno guarda-chuva em
decomposição. E na chegada, antes de poder subir os degraus de entrada do Centro Municipal de Arte Helio Oiticica, foi necessário atravessar a estreita e alagada
Luís de Camões na ponta dos pés.
4º Logo na entrada, a falta de sinalização levou a perguntar por onde seguir a
uma guarda desabada numa cadeira. Em tom incompreensível à primeira escuta,
ela indicou com má vontade, e certo ar de desprezo pela desorientação do visitante, a porta em frente como a de acesso à exposição e fez a caridade de informar
que ocupa salas do primeiro e segundo andar.
5º Uma primeira suposição provou ser infundada – não há interdição para entrar
com guarda-chuva e pasta molhados, circunstância inédita em locais do gênero
mundo afora. Outra, ainda menos auspiciosa, também caiu por terra. Ao contrário
do que imaginara durante a travessia aquática do centro da cidade, havia algumas
pessoas vendo a exposição, por volta de meio-dia, nas amplas salas, na pequena
rua fora de mão, numa sexta-feira chuvosa.
6º Não eram muitas, mas pareciam interessadas, dando impressão de estarem
vendo pela primeira vez painéis fotográficos e trechos de filmes de Chaplin projetados em monitores.
7º A modesta exposição não passa disso – uma série de painéis e alguns trechos de filmes exibidos em monitores –, sendo surpreendente que instituições tão
respeitáveis, como a Cinemateca de Bologna, por exemplo, difundam pelo mundo
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mostra tão pobre, muito aquém, por exemplo, do que é possível ver nas duas horas
e meia do documentário O Chaplin que Ninguém Viu (Unknown Chaplin), de 1983,
realizado por Kevin Brownlow e David Gill para ser exibido na televisão, e disponível
em DVD desde 2005. Como introdução a Chaplin, mais valeria promover em praça
pública sessões gratuitas desse documentário.
8º O Chaplin que Ninguém Viu inclui imagens da coleção particular de Chaplin e
demonstra seu perfeccionismo através das filmagens dos exaustivos ensaios para
chegar à gag perfeita, e das várias tomadas feitas de uma mesma cena até obter a
encenação mais eficaz. Nessa época, o custo de produção e do filme virgem ainda
não haviam tornado proibitivo descobrir filmando o que se queria fazer.
9º Percorrida a exposição, com decepção crescente a cada sala, eis que uma
risada distante se fez ouvir, parecendo vir do primeiro andar. Voltando sobre os próprios passos, descendo a sinuosa escadaria monumental com corrimão de madeira
envernizada, numa das primeiras salas, lá estava a origem do riso: um rapaz de
fones nos ouvidos, postado diante de um monitor, divertindo-se à grande.
10º O motivo da alegria era a sequência da luta de boxe de Luzes da cidade
(1931). Disponível no Youtube, é possível comprovar a perenidade do humor chapliniano, sem correr o risco de se molhar.
11º A exposição Chaplin e sua imagem estará aberta, até 29 de abril, no Centro Municipal de Arte Helio Oiticica. Para quem não tiver acesso ao Youtube ou não
puder ver O Chaplin que Ninguém Viu, pode valer a pena. As risadas do rapaz comprovam que ressalvas feitas à exposição talvez não façam sentido.
12º Evitem apenas dias de chuva para não ficarem com os pés encharcados.
(Revista Piauí, edição 66)
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As orações reduzidas de gerúndio (em destaque no texto) são, na ordem em que
aparecem,
a) subordinada adverbial temporal e adverbial temporal.
b) subordinada adjetiva e coordenada aditiva.
c) coordenada aditiva e coordenada aditiva.
d) subordinada adjetiva e subordinada adjetiva.
e) coordenada aditiva e subordinada adverbial temporal.
Letra b.
A questão deveria ser anulada! Marcamos a letra “b” pela certeza de que a oração marcada pelo verbo no gerúndio “vindo” é subordinada adjetiva em relação ao
substantivo “pessoas”. Todavia, a classificação da segunda oração está, segundo
alguns gramáticos (como Celso Cunha) e a Nomenclatura Gramatical Brasileira,
equivocada, porque não existem orações coordenadas reduzidas.

24. (2012/AOCP/TCE-PA/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO) Em “...é possível
comprovar a perenidade do humor chapliniano”, a oração destacada funciona como
a) subordinada substantiva objetiva direta
b) subordinada substantiva subjetiva.
c) subordinada substantiva predicativa.
d) subordinada adverbial condicional.
e) subordinada adverbial comparativa.
Letra b.
Pergunte ao verbo: o que é possível? Trata-se de uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo.
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25. (2012/AOCP/TCE-PA/ASSESSOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA) Em “É fácil falar
mal dos bancos”, a oração em destaque funciona como
a) adjunto adnominal.
b) adjunto adverbial.
c) predicativo.
d) sujeito.
e) objeto direto.

Letra d.
Questão idêntica à anterior. Pergunte ao verbo: o que é fácil? Até a classificação
é a mesma e, por isso, trata-se de um sujeito oracional.

26. (2012/AOCP/TCE-PA/TÉCNICO DE INFORMÁTICA)

Novo fôlego
Bernardo Esteves

1.° A disseminação das redes sociais e dos tablets tem ajudado a dar popularidade na internet a um gênero jornalístico que se consagrou no meio impresso: a
grande reportagem. Estimulados pelo sucesso do formato, dois jornalistas britânicos resolveram lançar uma revista dedicada a textos de fôlego sobre grandes questões de ciência e tecnologia.
2.° A nova onda de popularidade das grandes reportagens se explica em parte
pela facilidade de leitura nos dispositivos móveis. Textos longos que não se deixam
ler com facilidade no computador agora podem ser salvos para serem lidos depois,
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com a ajuda de aplicativos como o Read it Later. Assim, podem ser apreciados nas
circunstâncias de preferência do leitor – na cama, em sua poltrona favorita, numa
viagem de avião.
3.° O jornalista Lewis Dvorkin atribui o interesse crescente pelos textos de fôlego ao declínio dos grandes portais, que aconteceu em paralelo à ascensão das
redes sociais. “Agora, as notícias digitais estão nas mãos de cada um, e não de
uma elite restrita”, escreveu ele no site na Forbes. “O desenvolvimento de novas
plataformas digitais e a fragmentação da audiência formam uma combinação que
está mudando dramaticamente a natureza do conteúdo que está sendo distribuído
através da web social.”
4.° ‘Recomendação’ é a palavra-chave da popularidade das grandes reportagens na internet. Têm feito sucesso na rede agregadores que reúnem textos de
fôlego de várias publicações recomendados pelos leitores. [...]
5.° No exterior, grandes reportagens de ciência e tecnologia são publicadas rotineiramente em revistas como a New Yorker, a Wired ou a Slate. Mas não havia
ainda uma publicação destinada exclusivamente a textos de fôlego sobre o tema.
6.° A lacuna será preenchida pela revista Matter (‘Matéria’, em tradução imperfeita), cujo lançamento foi anunciado no fim de fevereiro. Seus fundadores são os
jornalistas Jim Giles, com passagem pelas revistas Nature, The Atlantic, The Economist e New Scientist, e Bobbie Johnson, ex-repórter do Guardian e colaborador
de várias outras publicações.
7.° Com a promessa de mobilizar “repórteres investigativos extraordinários”
para fazer “o melhor jornalismo sobre o futuro”, Giles e Johnson não foram nada
modestos ao apresentar os objetivos da revista: “Matter vai se concentrar em fazer
excepcionalmente bem uma única coisa. A cada semana, publicaremos uma repor-
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tagem de fôlego sobre grandes temas de ciência e tecnologia. Nada de resenhas
baratas, artigos de opinião sarcásticos ou listas dos dez mais. Apenas uma matéria
imperdível.”
8.° Matter será uma revista eletrônica com versões para web e dispositivos móveis Apple e Android. O conteúdo será pago – provavelmente 99 centavos de dólar
por matéria, segundo a previsão dos editores (“fazer bom jornalismo não é barato”,
justificaram-se).
9.° Eles aproveitaram para passar o chapéu junto aos leitores. E o resultado
do crowdfunding foi surpreendente: em uma semana, conseguiram cerca de 85
mil dólares de quase 1.200 doadores, que investiram cotas que iam de 10 a 3 mil
dólares. Os leitores que contribuíram com pelo menos 25 dólares poderão ajudar
a pautar a publicação; quem deu mil dólares será considerado editor convidado e
poderá participar da formatação de matérias desde o esboço da pauta.
10.° Se os editores honrarem suas promessas, Matter será uma experiência
única no jornalismo de ciência. Boa sorte a eles na empreitada.

Revista Piauí, edição 65.

“Se os editores honrarem suas promessas, Matter será uma experiência única no
jornalismo de ciência.”
Se a conjunção SE for substituída pela conjunção CASO, as formas verbais deverão
ser, respectivamente,
a) honrarem e for.
b) honrassem e seria.
c) honrarão e será.
d) honrem e será.
e) honrarem e será.
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Letra d.
Em muitos casos, ao trocar uma conjunção por outra, é preciso adaptar a construção da oração. O segundo verbo não deve ser modificado, mas o primeiro precisa
passar para o presente do subjuntivo: honrem.

27. (2012/AOCP/TCE-PA/AUDITOR)
Bad boy com toque patético
O afã de afrontar conveniências parece condição necessária para que Lars von
Trier consiga se expressar
Eduardo Escorel
Usar o prelúdio da abertura de Tristão e Isolda, de Wagner, como trilha musical
é prova da audácia de Lars von Trier, roteirista e diretor de Melancolia. Recorrendo
a tamanho lugar-comum para dar tom solene e impressão de grandiosidade ao filme, Trier corre o alto risco de ultrapassar o limite que separa ambição legítima de
artifício pretensioso.
Trier consegue, porém, escapar pela tangente dessa armadilha que preparou
para si mesmo, e evita a gratuidade formal, apesar de, além de recorrer a Wagner,
dedicar os dez minutos iniciais de Melancolia a imagens alegóricas de instantes
descontextualizados, reproduzidas em câmera lentíssima. Em retrospecto, o sentido dos planos da abertura fica claro, constituindo figura de linguagem conhecida
- antecipação estilizada do desfecho da narrativa para criar expectativa pelo que
virá.
Depois de dois anos de trabalho, horrorizado com o resultado, Trier declarou
estar pronto para rejeitar Melancolia “como um órgão mal transplantado” por ter
“chantili em cima de chantili” e ser “um filme de mulher!”. Ele quisera “mergulhar de
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cabeça no abismo do romantismo alemão. Wagner ao quadrado”. Isso estava claro
para ele, mas ainda assim se perguntava: “Essa não será apenas outra maneira de
expressar derrota? Derrota para um dos denominadores comuns mais baixos do
cinema? O romantismo é maltratado de tudo quanto é forma no insuportavelmente
entediante cinema industrial.” Tinha esperança, contudo, que “em meio a todo o
creme houvesse uma lasca de osso que pudesse afinal quebrar um dente frágil”.
A primeira reação de Trier a Melancolia denota senso crítico incomum e pode tê-lo ajudado a fazer um filme mais a seu gosto - ácido, pessimista e opressor -, evitando um estilo meloso e ornamental. Mesmo frustrado, por não ter sido capaz de
incluir um pouco da feiura que tanto aprecia em meio às belíssimas imagens, Trier
não deixa de provocar inquietação no espectador. Nem o uso de câmera instável,
estilo já banalizado pela linguagem corrente, nem o elenco de estrelas internacionais apagam sua marca autoral, fácil de reconhecer desde O Elemento do Crime,
seu primeiro filme, realizado em 1984 - qualquer que seja o enredo, os personagens devem percorrer sua via dolorosa.
Inconformado com a própria maturidade, há algo de patético na resistência de
Trier em deixar de ser, aos 55 anos, um bad boy. Nostálgico das transgressões da
juventude, parece ter orgulho da coleção de notas zero em comportamento recebidas ao longo da sua premiada carreira. Propenso a ser sempre do contra e a causar
sofrimento, foi irresponsável na entrevista coletiva do último Festival de Cannes.
Sem medir as palavras, declarou em tom irônico entender e simpatizar com Hitler,
que “fez algumas coisas erradas, sim, com certeza. […] Eu sou, é claro, muito a
favor dos judeus, não, não muito porque Israel não presta”. Arrematou dizendo,
depois de um suspiro: “O.k., eu sou um nazista.”
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Declarado persona non grata pela direção do evento, no qual Melancolia foi exibido
na mostra oficial, é possível que Trier tenha recebido a notícia como um prêmio
por sua leviandade. O paradoxo é que seu compromisso de afrontar conveniências,
traço que imprime a seus consiga se expressar.

(Revista Piauí, Edição 59, 2011.)

“Recorrendo a tamanho lugar-comum para dar tom solene e impressão de grandiosidade ao filme, Trier corre o alto risco de ultrapassar o limite que separa ambição
legítima de artifício pretensioso.”
Sem alterar o sentido original do texto, o fragmento em destaque pode ser reescrito da seguinte forma:
a) Como recorreu a tamanho lugar-comum.
b) Apesar de ter recorrido a tamanho lugar-comum.
c) Porquanto recorreu a tamanho lugar-comum.
d) Ao recorrer a tamanho lugar-comum.
e) Conquanto tenha recorrido a tamanho lugar-comum.
Letra d.
O interessante é perceber que essa questão promove a substituição de uma oração
reduzida por outra. A original é subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. A substituição correta é reduzida de infinitivo.

28. (2012/AOCP/BRDE/ANALISTA DE SISTEMAS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS)
Condenados à tradição
O que fizeram com a poesia brasileira
Iumna Maria Simon
Por um desses quiproquós da vida cultural, a tradicionalização, ou a referência
à tradição, tornou-se um tema dos mais presentes na poesia contemporânea brasileira, quer dizer, a que vem sendo escrita desde meados dos anos 80.
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Pode parecer um paradoxo que a poesia desse período, a mesma que tem continuidade com ciclos anteriores de vanguardismo, sobretudo a poesia concreta, e
se seguiu a manifestações antiformalistas de irreverência e espontaneísmo, como
a poesia marginal, tenha passado a fazer um uso relutantemente crítico, ou acrítico, da tradição. Nesse momento de esgotamento do moderno e superação das
vanguardas, instaura-se o consenso de que é possível recolher as forças em decomposição da modernidade numa espécie de apoteose pluralista. É uma noção
conciliatória de tradição que, em lugar da invenção de formas e das intervenções
radicais, valoriza a convencionalização a ponto de até incentivar a prática, mesmo
que metalinguística, de formas fixas e exercícios regrados.
Ainda assim, não se trata de um tradicionalismo conservador ou “passadista”,
para lembrar uma expressão do modernismo dos anos 20. O que se busca na tradição não é nem o passado como experiência, nem a superação crítica do seu legado.
Afinal, não somos mais como T. S. Eliot, que acreditava no efeito do passado sobre
o presente e, por prazer de inventar, queria mudar o passado a partir da atualidade
viva do sentimento moderno. Na sua conhecidíssima definição da tarefa do poeta
moderno, formulada no ensaio “Tradição e talento individual”, tradição não é herança. Ao contrário, é a conquista de um trabalho persistente e coletivo de autoconhecimento, capaz de discernir a presença do passado na ordem do presente, o que,
segundo Eliot, define a autoconsciência do que é contemporâneo.
Nessa visada, o passado é continuamente refeito pelo novo, recriado pela contribuição do poeta moderno consciente de seus processos artísticos e de seu lugar
no tempo. Tal percepção de que passado e presente são simultâneos e inter-relacionados não ocorre na ideia inespecífica de tradição que tratarei aqui. O passado, para o poeta contemporâneo, não é uma projeção de nossas expectativas, ou

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

170 de 174

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe do Período Composto e Pontuação
Prof. Elias Santana

aquilo que reconfigura o presente. Ficou reduzido, simplesmente, à condição de
materiais disponíveis, a um conjunto de técnicas, procedimentos, temas, ângulos,
mitologias, que podem ser repetidos, copiados e desdobrados, num presente indefinido, para durar enquanto der, se der.
Na cena contemporânea, a tradição já não é o que permite ao passado vigorar e
permanecer ativo, confrontando-se com o presente e dando uma forma conflitante
e sempre inacabada ao que somos. Não implica, tampouco, autoconsciência crítica
ou consciência histórica, nem a necessidade de identificar se existe uma tendência
dominante ou, o que seria incontornável para uma sociedade como a brasileira, se
as circunstâncias da periferia pós-colonial alteram as práticas literárias, e como.
Não estou afirmando que os poetas atuais são tradicionalistas, ou que se voltaram todos para o passado, pois não há no retorno deles à tradição traço de classicismo ou revivalismo. Eles recombinam formas, amparados por modelos anteriores,
principalmente os modernos. A tradição se tornou um arquivo atemporal, ao qual
recorre a produção poética para continuar proliferando em estado de indiferença
em relação à atualidade e ao que fervilha dentro dela.
Até onde vejo, as formas poéticas deixaram de ser valores que cobram adesão
à experiência histórica e ao significado que carregam. Os velhos conservadorismos
culturais apodreceram para dar lugar, quem sabe, a configurações novas e ainda
não identificáveis. Mesmo que não exista mais o “antigo”, o esgotado, o entulho
conservador, que sustentavam o tradicionalismo, tradição é o que se cultua por
todos os lados.
Na literatura brasileira, que sempre sofreu de extrema carência de renovação e
variados complexos de inferioridade e provincianismo, em decorrência da vida lon-
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ga e recessiva, maior do que se esperaria, de modas, escolas e antiqualhas de todo
tipo, essa retradicionalização desculpabilizada e complacente tem inegável charme
liberador.

(Revista Piauí, edição 61, 2011.)

“Não implica, tampouco, autoconsciência crítica ou consciência histórica, nem a
necessidade de identificar se existe uma tendência” (5º parágrafo)
No fragmento acima, as orações de identificar e se existe uma tendência são, respectivamente,
a) oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada substantiva objetiva direta.
b) oração subordinada substantiva completiva nominal e oração subordinada substantiva objetiva direta.
c) oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada adverbial condicional.
d) oração subordinada substantiva completiva nominal e oração subordinada adverbial condicional.
e) oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada substantiva objetiva direta.

Letra b.
A oração “de identificar” funciona como subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo em relação ao substantivo “necessidade”. Como o verbo
“identificar” é VTD, a oração seguinte funciona como objeto direto. Faça o seguinte
teste: troque a primeira por “disso”; depois, a segunda por “isso”.
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29. (2017/ CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ) No fragmento “[...] minha mãe, que
era uma mineira cem por cento, queria saber se eu já “tinha outra”, como se diz lá
em Minas Gerais, [...]”, o termo destacado exerce a função de
a) introduzir uma oração subordinada substantiva.
b) indicar a inserção de uma oração assindética.
c) sinalizar a introdução de uma oração coordenada.
d) introduzir uma oração subordinada adjetiva.
e) indicar a inserção de uma oração subordinada adverbial.
Letra d.
O pronome relativo sempre denota a existência de uma oração subordinada adjetiva.
No caso apresentado, é um modelo explicativo.

30. (2016/EBSERH) Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a
mesma natureza da subordinada em “Mas o estudo também observou que existe
demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços”.
a) “Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade”.
b) “Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança
cultural...”.
c) “Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico”.
d) “Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda
enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa”.
e) “O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afrobrasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que
existem razões de ordem geral”
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Letra e.
No trecho do enunciado, a oração é classificada como subordinada substantiva objetiva direta “que existe demanda...”. O mesmo ocorre com “que existem razões...”,
na letra “e”. Na “a” e na “c”, a oração é subordinada adjetiva restritiva. Na “c”,
subordinada substantiva completiva nominal. Na “d”, oração coordenada sindética
aditiva.
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