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Judiciário e o combate à violência 
(ADAPTADO) (WALTER NUNES DA SILVA JÚNIOR, O GLOBO, 27/10/2007)
A morosidade do Judiciário, que está diretamente associada ao sentimento de impunidade, se 
reaviva sempre que algum caso de corrupção é denunciado ou o autor de um homicídio bárbaro é 
solto, apesar de o senso comum apontar para a grave ameaça que este representa à sociedade. 
É um tema recorrente que desafia os magistrados a identificar causas e buscar soluções.
O ponto de partida é a análise da duração do processo judicial, com a discussão das diversas 
noções de “tempo razoável” para a magistratura, mídia, sociedade, o Parlamento e o 
empresariado. O debate dessa questão nasce da necessidade de se buscar um entendimento 
comum sobre um problema cuja solução envolve vários fatores e atores, entre os quais os juízes. 
(....)
Certamente, os diversos níveis de complexidade de uma causa são determinantes na duração do 
processo. Aqueles contra o crime organizado, pelas inúmeras conexões e atividades ilícitas 
envolvidas, não podem ser resolvidos com a mesma rapidez que se espera quando se trata de um 
furto simples. O inadmissível é que um processo, de qualquer natureza, esteja em tramitação 
pelos tribunais há mais de uma década, o que não é tão raro de ocorrer em nosso país.
Algumas causas dessa morosidade são conhecidas. A permanência de um processo penal 
anacrônico. Chegamos ao ponto em que a sentença do juiz é um “nada jurídico”, porque há 
inúmeras maneiras de fazer transferir-se o seu cumprimento.
Os juízes federais estão empenhados em mudar essa situação. A reforma do Processo Penal é 
uma das iniciativas mais importantes para pôr fim ao sentimento de impunidade. (....)
Rever os critérios estabelecidos para a decretação da prisão preventiva, redefinir o papel da 
fiança e dotar a sentença condenatória de primeiro grau de maior eficácia são algumas das 
medidas fundamentais para minorar a sensação de impunidade que angustia a todos. A 
apreciação dessas matérias é um compromisso dos parlamentares para com a sociedade.

01. “atividades ilícitas envolvidas”; numa frase formada por um verbo na forma negativa seguida 
de um adjetivo, pode-se passar a negação para o prefixo  -im, i,  in  anexo ao adjetivo: não foi 
perfeito = foi imperfeito. A frase abaixo em que essa substituição foi feita de forma equivocada é:
a) A vitória não será possível = a vitória será impossível;
b) A alma não é mortal = a alma é imortal;
c) Os juízes não se mostraram capazes = os juízes se mostraram incapazes;
d) A decisão não parece madura = a decisão parece imatura;
e) A resposta não foi precisa = a resposta foi imprescindível.

02.  “Chegamos ao ponto em que a sentença do juiz é um “nada jurídico”, porque há inúmeras 
maneiras  de fazer  transferir-se  o  seu cumprimento”;  a  sentença do juiz  é  um “nada jurídico” 
porque:
a) a sociedade não atribui valor a ela;
b) não causa efeitos práticos;
c) não está disciplinada na lei;
d) a sentença é geralmente desrespeitada;
e) ninguém fiscaliza a aplicação da sentença.



TEXTO II
Em nome do povo (O GLOBO, 27/10/2007)
Embora  aprovado  pela  Constituinte  de  1987,  o  direito  de  greve  do  funcionalismo  transitou 
fagueiramente à margem da regulamentação da Carta promulgada em 1988, para a alegria de 
sindicatos e corporações que povoam o serviço público. Os servidores se firmaram como uma 
casta no país por leniência das legislaturas que povoaram o Congresso durante todo esse tempo, 
e dos governos desde então - Sarney, Collor, Itamar, FH e Lula; este prometeu e ainda não fez,  
por pressão dos aliados sindicalistas.
Além de terem direito a emprego vitalício e aposentadoria integral, os servidores se tornaram, por 
causa  dessa  omissão  da  elite  dirigente,  a  única  categoria  a  fazer  greve  sem  risco  –
independentemente do setor no qual trabalham, seja em serviços essenciais ou não. O inaceitável 
privilégio  durou  até  a  decisão  do  STF,  confirmada  na  quinta-feira,  que  determinou  o  óbvio: 
enquanto  o  Congresso  não  fizer  o  seu  trabalho  de  regulamentar  esse  artigo  essencial  da 
Constituição, o funcionalismo obedecerá à lei 7.783, a chamada Lei de Greve, a que se submetem 
milhões de mortais, aqueles que labutam na iniciativa privada.
Dirão, como tem sido praxe, que mais uma vez o Poder Judiciário avançou sobre o espaço do 
Congresso. Pode ter sido.
Porém, o veredicto preenche grave lacuna criada pela leniência do Executivo e do Legislativo. 
Justifica-se, portanto, a iniciativa do Supremo, tomada a partir de ações impetradas por sindicatos. 
Não foi uma leniência qualquer, mas fruto da capacidade de pressão que têm as corporações 
sobre o Congresso e sobre o Executivo. 
(...)
Antes de tudo, o STF zelou pelo bem-estar da população, principalmente a de baixa renda, a 
maior vítima todas as vezes que serviços essenciais no INSS, na Saúde e em outras repartições 
públicas são suspensos por sindicatos.
Enfim, os servidores, levados pelas mãos da Justiça, acabam de desembarcar no Brasil real.

03. Segundo o conteúdo do texto,o título dado ao artigo do jornal se justifica porque:
a) o jornal protesta, em nome do povo, contra os privilégios –ainda existentes - dos funcionários 
públicos;
b) em nome do povo, o STF acabou com alguns privilégios dos funcionários públicos em relação 
ao direito de greve;
c) em nome do povo, o Legislativo estabeleceu alterações no direito de greve do funcionalismo 
público;
d) os últimos governos, em nome do povo, mantiveram inalterada a Lei de Greve dos funcionários 
públicos;
e) os sindicatos e as corporações agradecem, em nome do povo, a manutenção da Lei de Greve 
por tantos anos.

04. O segmento do texto que NÃO trata os funcionários públicos como privilegiados é:
a) “Os servidores se firmaram como uma casta no país”;
b) “Enfim, os servidores, levados pelas mãos da Justiça, acabam de desembarcar no Brasil real”;
c) “a única categoria a fazer greve sem risco”;
d) “Além de terem direito a emprego vitalício e aposentadoria integral...”;
e) “Não foi uma leniência qualquer, mas fruto da capacidade de pressão que têm as Corporações 
sobre o Congresso”.



05.  “Embora aprovado pela Constituinte de 1987, o direito de greve do funcionalismo transitou 
fagueiramente à margem da regulamentação da Carta promulgada em 1988, para a alegria de 
sindicatos e corporações que povoam o serviço público”; esse primeiro período do texto informa 
aos leitores que:
a) o direito de greve do funcionalismo público não foi regulamentado pelo Congresso, ainda que 
aprovado pela Constituinte de 1987;
b) sindicatos e corporações aprovaram a regulamentação do direito de greve do funcionalismo 
público, pois a lei os privilegiava;
c)  os  funcionários  públicos  conseguiram,  na  regulamentação  da  Carta  de  1988,  manter  os 
privilégios obtidos na Constituinte de 1987;
d) a regulamentação da Carta promulgada em 1988 contrariou a Constituinte de 1987 no que dizia 
respeito ao direito de greve do funcionalismo público;
e) o Congresso aliou-se aos sindicatos e corporações do serviço público para que fosse aprovada 
e regulamentada uma lei cheia de privilégios.

06. A compreensão do significado dos vocábulos presentes num texto é de extrema importância 
para a sua compreensão; indique a alternativa em que o significado do vocábulo destacado está 
indicado de forma correta:
a) “transitou fagueiramente à margem da regulamentação” = displicentemente;
b) “se firmaram como uma casta no país por leniência das legislaturas” = despreparo;
c) “como tem sido praxe” = hábito;
d) “ações impetradas por sindicatos” = influenciadas;
e) “determinou o óbvio” = necessário.

07. O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, comparou as greves do funcionalismo a 
“férias remuneradas”; nesse caso, podemos dizer que o presidente:
a) apóia, com sua opinião, os privilégios dos funcionários públicos;
b) reafirma a opinião de sindicatos e corporações;
c) mantém-se neutro na discussão, por pressão dos sindicalistas;
d) opõe-se à posição do jornalista autor do texto 2, com ressalvas;
e) faz coro com as opiniões expressas no texto 2.

08. “Dirão, como tem sido praxe, que mais uma vez o Poder Judiciário avançou sobre o espaço do 
Congresso”; sobre esse segmento do texto, pode-se afirmar que:
a) mostra a tese de quem se opõe à greve dos funcionários;
b) apresenta um argumento contrário à decisão do STF;
c) indica a posição do Legislativo diante do Executivo;
d) destaca um argumento do STF para sua decisão;
e) assinala o argumento do Judiciário diante do Congresso.

09. “Enfim, os servidores, levados pelas mãos da Justiça, acabam de desembarcar no Brasil real”; 
a figura de linguagem que está presente nesse segmento do texto, entre as que estão abaixo, é:
a) metáfora;
b) perífrase;
c) paradoxo;
d) personificação;
e) hipérbato.



10. O “Brasil real”, a que alude a última frase do texto se opõe ao:
a) Brasil dos funcionários públicos;
b) Brasil dos tempos ditatoriais;
c) Brasil dos que labutam na iniciativa privada;
d) Brasil de 1987 a 2007;
e) Brasil do STF.

11. “Sarney, Collor, Itamar, FH e Lula; este prometeu e ainda não fez”; o princípio gramatical que 
justifica  a  presença do  demonstrativo  este,  nessa situação textual,  é  que  deve usar-se esse 
pronome para indicar:
a) a pessoa ou objeto que está perto da pessoa que fala;
b) a pessoa ou objeto que está perto da pessoa com quem se fala;
c) tempo presente;
d) uma referência posterior;
e) o último dos elementos de uma enumeração.

12. A alternativa em que a conjunção E tem valor adversativo é:
a) “...para a alegria de sindicatos e corporações...”;
b) “este prometeu e ainda não fez”;
c) “Além de terem direito a emprego vitalício e aposentadoria integral”;
d) “grave lacuna criada pela leniência do Executivo e do Legislativo”;
e) “serviços essenciais no INSS, na Saúde e em outras repartições públicas”.

13. A alternativa que mostra no texto uma forma de voz passiva é:
a) “Dirão, como tem sido praxe...”;
b) “Justifica-se, portanto, a iniciativa do Supremo...”;
c) “este prometeu e ainda não fez”;
d) “a que se submetem milhões de mortais”;
e) “Os servidores se firmaram como uma casta no país...”.

14. “...enquanto o Congresso não fizer o seu trabalho...”; a forma verbal sublinhada está no futuro 
do subjuntivo.  A alternativa abaixo que apresenta uma forma  ERRADA do  verbo indicado nesse 
mesmo tempo verbal é:
a) ver = vir;
b) requerer = requiser;
c) manter = mantiver;
d) haver = houver;
e) rir = rir.

Gabarito
01. E  
Comentário: E  A resposta não foi precisa = a resposta foi imprescindível.  
A resposta não foi precisa, não foi exata, clara, definida. Imprescindível significa que não se pode 
prescindir, indispensável (não se pode dispensar).

02. B 
Comentário: Não causa efeitos práticos. 
Não  causa  efeitos  práticos;  há  inúmeros  recursos  ou  subterfúgios  para  prorrogar  seu 
cumprimento.

03. B 
COMENTÁRIO:  Em  nome  do  povo,  o  STF  acabou  com  alguns  privilégios  dos  funcionários 



públicos em relação ao direito de greve. 
Eis o trecho que explica a opção correta: “Justifica-se, portanto, a iniciativa do Supremo, tomada a 
partir  de  ações  impetradas  por  sindicatos.  Não  foi  uma  leniência  qualquer,  mas  fruto  da 
capacidade de pressão que têm as corporações sobre o Congresso e sobre o Executivo”.
Leniência = brandura, suavidade, doçura.

04. E  
COMENTÁRIO:  Em  nome  do  povo,  o  STF  acabou  com  alguns  privilégios  dos  funcionários 
públicos em relação ao direito de greve  
A oração  acima expressa  com clareza  que  a  decisão  foi  tomada pela  pressão  exercida  por 
representantes do povo. 

05. A
COMENTÁRIO:  O  direito  de  greve  do  funcionalismo  público  não  foi  regulamentado  pelo 
Congresso, ainda que aprovado pela Constituinte de 1987.
O direito de greve no funcionalismo público  foi aprovado pela Constituinte e está previsto na 
Constituição de 1988, mas, “transitou fagueiramente à margem”, isto é, até hoje o Congresso não 
aprovou uma lei que o regulamentasse. Os sindicatos recorreram ao STF a fim de assegurar  esse 
direito.

06. C 
COMENTÁRIO:  “como tem sido praxe” = hábito
(A) fagueiramente = alegremente
(B) leniência = doçura, brandura
(D) impetradas = suplicadas, solicitadas
(E) óbvio = claro, patente

07. E 
COMENTÁRIO: Faz coro com as opiniões expressas no texto 2 
O texto 2 diz que o servidor  público compõe a única categoria que faz greve sem risco. Não 
havendo punição para os servidores em greve, como perda salarial, é como se estivessem de 
férias remuneradas.

08. B 
COMENTÁRIO: Apresenta um argumento contrário à decisão do STF Significa dizer que o STF 
tem se imiscuído e se intrometido nas decisões do Congresso.

09. D 
COMENTÁRIO: Personificação ou prosopéia é uma figura de estilo. Consiste em atribuir a objetos 
inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos.
(A) metáfora: é também uma figura de estilo. Consiste numa comparação entre dois elementos 
por meio de seus significados imaginários. Um termo substitui outro em vista de uma relação de 
semelhança entre os elementos que esses termos designam.
Ex.: Aquela minha prima é uma cobra.
(B) perífrase:  É a figura que consiste em exprimir  por várias palavras aquilo  que se diria  em 
poucas ou em uma palavra. 
Ex.: Cidade Maravilhosa = Rio de Janeiro; Rei do futebol = Pelé
(C) paradoxo: é  uma figura de pensamento que consiste na exposição contraditória de idéias. 
Ex.:  O  país  não  pode  aumentar  em  3%  o  salário  mínimo,  sob  o  risco  de  gerar  um  déficit 
previdenciário  sem precedente,  mas o congresso aprova aumento  de 26% para os   próprios 
salários alegando que não gerará impacto sobre a arrecadação previdenciária.



(E) hipérbato: é uma alteração ou inversão da ordem direta dos termos na oração, ou das orações 
no período. 
Ex.: Chega à noite a mãe preocupada em casa.

10. A 
COMENTÁRIO: Brasil dos funcionários públicos 
Os dois  últimos parágrafos explicam a resposta quando relata que o STF determinou que as 
greves dos servidores públicos seriam legisladas pela “Lei de Greve”,  lei 7.783, atendendo às 
reivindicações, principalmente, das pessoas de baixa renda.

11. E 
COMENTÁRIO: O último dos elementos de uma enumeração. 
As formas “este”,  “esse” e “aquele”  e suas flexões indicam a posição dos seres no espaço e 
relacionam-se às pessoas do discurso. “Este” indica proximidade de quem fala (primeira pessoa), 
“esse” indica proximidade do interlocutor (com quem se fala) e “aquele” (de quem se fala) assinala 
distanciamento em relação às duas primeiras pessoas.
Alguns advérbios podem reforçar a idéia de lugar expressa por esses pronomes:  “isto aqui”, “isso 
aí”, “aquilo lá”. São chamados dêiticos porque sua significação depende da situação de emprego. 
Esses advérbios  também se relacionam às pessoas do discurso. “Aqui” = lugar onde se encontra 
a pessoa que fala; “aí” = é o lugar da pessoa com quem se fala (interlocutor) ; “lá” = é o lugar da 
terceira pessoa.

12. B 
COMENTÁRIO: “este prometeu e ainda não fez” 
A conjunção  e está interligando duas orações em que a segunda contraria a primeira. O aluno 
normalmente decora o nome das conjunções acreditando que elas sempre ligarão orações de 
mesmo nome.  As  orações  e  as  conjunções  são  classificadas  de  acordo  com  o  sentido  que 
estabelecem no contexto, como no caso acima.  

13. B  
COMENTÁRIO:  “Justifica-se,  portanto,  a  iniciativa  do  Supremo...” A oração  está  na  passiva 
sintética ou passiva pronominal, caso em que vem acompanhada da partícula SE. A passiva só 
pode ser construída com verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, isto porque 
precisa haver objeto direto na ativa para se formar a passiva. O objeto direto da ativa é o sujeito 
da passiva. Não existe passiva sem sujeito. No caso da oração acima, temos: verbo transitivo 
direto (justifica) + SE (partícula apassivadora) + a iniciativa do Supremo (sujeito).

14. B 
COMENTÁRIO: requerer = requiser 
O verbo requerer é um verbo da segunda conjugação. Segue os parâmetros dessa conjugação e 
não é derivado de querer. A forma correta do Futuro do Subjuntivo é requerer.
(A) ver = vir: o verbo ver faz vir no futuro do Subjuntivo; o verbo vir faz vier;
(C) manter = mantiver: manter segue a conjugação de ter por ser seu derivado;
(D) haver = houver: haver é irregular, tem variações no radical;
(E) rir = rir: verbo irregular da terceira conjugação.


