
Português

É essencial que as autoridades revejam as providências referentes ao tratamento e à custódia de 
todos os presos, a fim de assegurar que os mesmos sejam tratados com humanidade e em 
conformidade com a legislação brasileira e o conjunto de princípios da Organização das Nações 
Unidas (ONU) sobre proteção de todo indivíduo sob qualquer forma de detenção ou reclusão, as 
regras mínimas da ONU sobre o tratamento de prisioneiros e o artigo 10 do Acordo Internacional 
sobre os Direitos Civis e Políticos (ICCPR), que reza que todo indivíduo privado de liberdade deve 
ser tratado com humanidade e respeito pela dignidade inerente à pessoa humana.

Anistia Internacional. Tortura e maus-tratos no Brasil, 2001, p. 72 (com adaptações).

Tendo o texto acima por referência e considerando o tema por ele tratado, julgue os itens 
seguintes.

01- O verbo rezar tem várias acepções e a forma “reza” (L.7) está sendo utilizada no texto com o 
sentido de: contém escrito, encerra, prescreve, preceitua, determina.

02- A expressão “dignidade inerente à pessoa humana” (L.8) pode ser interpretada como: 
qualquer pessoa, pelo simples fato de se tratar de um ser humano, possui valor essencial e 
intrínseco que exige e merece respeito.

03-  A lei brasileira, como a de quase todos os países, não aplica o conceito de direitos humanos a 
prisioneiros que tenham cometido crimes violentos.

04- Na tentativa de reverter os crescentes níveis de violência dos dias de hoje, o sistema 
penitenciário brasileiro está sendo modernizado e já é considerado modelo, uma vez que oferece 
altos níveis de segurança e conforto para os detentos.

Falar em direitos humanos no Brasil é falar de lutas sociais que se desenrolam em uma sociedade 
que carrega marcas históricas de desmandos, violências, arbitrariedades, desigualdades e 
injustiças. Os resultados não poderiam ser outros, senão o quadro de violações aos direitos 
humanos que permeiam as relações sociais em praticamente toda a sociedade brasileira e que 
atingem com maior brutalidade as populações empobrecidas e socialmente excluídas. O 
importante avanço institucional que conquistamos com o fim do ciclo totalitário, a 
redemocratização do país e a volta das instituições democráticas, não foi acompanhado de 
correspondente avanço no que se refere aos direitos econômicos, sociais e culturais. Perpetuam-
se no Brasil os modelos econômicos que aprofundam o escandaloso quadro de concentração de 
renda e contrastes sociais. O agravamento da situação de desesperança de nosso povo, atingido 
duramente pela exclusão social, pela falência dos serviços públicos e pela violência crescente, 
seja no campo seja nas grandes cidades, exige da sociedade civil brasileira uma atuação 
consciente, transformadora e efetiva. Internet: <http://www.mndh.org/br/asp> (com adaptações).

05- Para que a expressão “a redemocratização do país e a volta das instituições democráticas” 
(L.7) não seja um aposto, a vírgula após “democráticas” pode ser eliminada, sem prejuízo para a 
correção gramatical do período.

06- A expressão “Perpetuam-se” (L.9) está no plural para concordar com “contrastes sociais” 
(L.10).

07- De acordo com o texto, as flagrantes desigualdades existentes no Brasil são recentes, frutos 
do processo de urbanização e industrialização que o país veio a conhecer no século XX.



GUGA LAVA A ALMA DO PAÍS

Ao subir ao pódio de beijar a taça em Roland Garros, Gustavo Kuerten não se torna 
apenas o bicampeão e o tenista número 1 do mundo. Ele incorpora o papel de herói nacional.

Aos 23 anos, mesmo sendo dono de uma fortuna calculada em 15 milhões de dólares, ele 
é um ídolo diferente... Desengonçado em seu 1.91 metro de altura, detesta bajulação. Guga 
dispensou o desfile em carro de bombeiros ao regressar a Florianópolis como o tenista número 1 
do mundo e, cauteloso, explicou que “não está no topo da carreira, mas no meio do caminho”.

Guga perdeu o pai aos nove anos. O irmão mais velho, Rafael, 26 anos, parou de jogar 
tênis para trabalhar, e o mais novo, Guilherme, 20, com paralisia cerebral, se movimenta em uma 
cadeira de rodas. Essas contingências levaram o tenista a se sentir responsável pelo clã. Daí sua 
imagem de garoto-familia, que todos desejam ter por perto. Mesmo assim, detesta que o citem 
como exemplo. “Não penso em ser modelo para ninguém”, garante Guga.

08- Sabendo que uma crônica é inspiração originada de fatos do dia a dia, para isso é correto 
afirmar que os cronistas descrevem assuntos impessoais, pertinentes a personagens históricos ou 
oriundos da mídia e conhecidos pelos leitores.

09- O termo destacado em “Ao subir ao pódio de beijar a taça em Roland Garros,...” pode ser 
substituído por “quando” sem prejuízo sintático e gramatical.

10- “...ao regressar a Florianópolis como o tenista número 1 do mundo e, cauteloso, explicou 
que...” , o termo destacado é um adjunto adnominal de Gustavo Kuerten.

Gabarito
01. C
Comentário: o verbo está empregado no sentido conotativo e por isso pode ser substituído por 
qualquer um citado na questão.

02. C
Comentário: o termo inerente significa que pertence. Segundo o dicionário Antonio Houaiss 
“inerente” é o que só existe em relação a um sujeito, a uma maneira de ser que é intrínseca a este

03. E
Comentário: o texto não diz que o Brasil não trata de acordo com a ONU, mas deixa claro que é 
preciso rever as providencias no que se refere ao tratamento dos presos para assegurar um 
tratamento digno.

04. E
Comentário: o texto não nos permite inferir a afirmativa.

05. E
Comentário: se a última vírgula for retirada o verbo deve ser pluralizado porque passará a haver 
um sujeito composto.

06. E
Comentário: o verbo está no plural para concordar com “modelos econômicos” Há aqui uma voz 
passiva sintética.



07. E
Comentário: “O agravamento da situação de desesperança de nosso povo, atingido duramente 
pela exclusão social, pela falência dos serviços públicos e pela violência crescente, seja no campo 
seja nas grandes cidades, exige da sociedade civil brasileira uma atuação consciente, 
transformadora e efetiva.”

08. E
Comentário: os cronistas escolhem a linguagem mais coloquial possível para expor de forma 
inquestionável o cotidiano, facilitar a leitura, além de abordar situações cômicas. É uma narrativa 
curta com um único núcleo.

09. E
Comentário: semanticamente sim, mas gramaticalmente não uma vez que o verbo será 
flexionado – Quando subiu ao pódio...

10. E
Comentário: : é um predicativo deslocado, por isso está entre vírgulas.


