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A questão proposta é a do acaso. Na tradição ocidental, o tema aparece invariavelmente 
ligado a um outro, o da razão: o dos limites e do alcance da racionalidade. Nem seria 
errôneo afirmar que o empenho maior para o pensamento filosófico inaugurado na Grécia 
antiga resume-se em querer vencer a sujeição ao acaso. De fato, um dos traços 
peculiares ao homem primitivo está em deixar-se surpreender pelo acaso, em guiar-se 
pelo imprevisível. Já o homem racional instaurado pelos gregos entrega-se, pela primeira 
vez na história, a esse esforço descomunal e decisivo para a evolução do Ocidente, de 
tentar conjurar o mais possível as peias do acaso, estabelecendo as bases para um 
comércio racional do homem com o seu meio ambiente; mais precisamente: a postura 
racional passou a designar, de modo gradativo, um comportamento de dominação por 
parte do homem, elaborando racionalmente as suas relações com a natureza, o homem 
terminaria abocanhando as vantagens de ver subordinada a natureza aos seus desígnios 
pessoais. 
 
1. Assinale a opção que apresenta coerência com as idéias do texto e correção gramatical 
a) Seria errôneo afirmar que nem o empenho maior do pensamento filosófico grego 
sujeitaria se ao objetivo de querer trocar os limites do acaso pelo alcance da 
racionalidade. 
b) A racionalidade opõe-se ao acaso na medida em que é uma postura culturalmente 
adquirida, que visa não mais deixar o homem surpreender-se pelo imprevisível, mas 
ressaltar a supremacia da razão sobre a natureza. 
c) Vencer a sujeição ao acaso pode ser considerada uma das errôneas preocupações do 
pensamento filosófico inaugurado na Grécia; ou seja, ter como propósito superar um dos 
traços peculiares do homem primitivo. 
d) A evolução do Ocidente resulta do esforço descomunal e decidido (do homem racional) 
de se extirpar o mais possível as teias do acaso, fundamentando a racionalidade no 
comércio e no meio ambiente. 
e) A dicotomia entre o homem que se deixa surpreender pelo acaso e aquele que tenta 
conjurar o mais possível o imprevisível, guia-se pelo racional, terminando por ganhar as 
vantagens de designar a natureza a seus arbítrios.  
 
Leia o texto para responder à questão 2. 

O advento da moderna indústria tecnológica fez 
com que o contexto em que passa a dispor-se a 

máquina mudasse completamente de configuração. 
Entretanto, tal mudança obedece a certas 

5      coordenadas que começam a ser pensadas já na 
antiga Grécia, que novamente se relacionam com 
a questão da verdade. É que a verdade, a partir de 
Platão e Aristóteles, passa a ser determinada de 
um modo novo, verificando-se uma transmutação 

10 em sua própria essência. Desde então, entende-se 
usualmente a verdade como sendo o resultado 

de uma adequação, ou seja, a verdade pode ser 
constatada sempre que a idéia que o sujeito forma 
de determinado objeto coincida com esse objeto. 

 



2. Assinale a opção correta a respeito do uso das estruturas lingüísticas do texto. 
a) Mantém-se a coerência da argumentação ao substituir “fez” (l.1) por faz; mas para que 
a correção gramatical seja mantida, torna-se obrigatória então a substituição de 
“mudasse” (l.3) para mude. 
b) Preservam-se as relações de sentido entre “contexto” (l.2) e “máquina” (l.3) com a 
substituição do pronome relativo “que” (l.2) por qual, mantendo-se obrigatória a presença 
de “em”. 
c) Tanto a supressão da preposição no termo “a certas coordenadas” (l.4 e 5) como sua 
substituição por às preservam as relações de sentido e respeitam as regras de regência 
verbal. 
d) A construção da textualidade mostra que o advérbio “então” (l.10) refere-se ao tempo 
de “Platão e Aristóteles” (l.8); por isso, preservam-se a coerência e a correção do texto ao 
substituir “Desde então” (l.10) por Adiante desses filósofos. 
e) A expressão “ou seja” (l.12) permite a troca de lugar entre os termos “adequação” (l.12) 
e “verdade pode ser constatada sempre que a idéia que o sujeito forma de determinado 
objeto coincida com esse objeto” (l.12 a 14), sem prejudicar a correção gramatical do 
texto. 
 
3. Em relação ao texto, assinale a opção correta. 

IBGE e BNDES mostraram que a desesperança nas 
cidades pequenas empurra a força de trabalho para 
as médias, que detêm maior dinamismo econômico. 

A carga da pesada máquina administrativa das 
5 pequenas “cidades mortas” é paga pelas verbas 

federais do Fundo de Participação dos Municípios. 
A economia local nesses municípios, como o IBGE 
também já mostrou, é dependente da chegada do 
pagamento dos aposentados do Instituto Nacional 

10 de Seguridade Social. O seminário “Qualicidade”, por 
sua vez, confirmou que a favelização é produto de 
“duas ausências”, a do crescimento econômico e a 

de política urbana. 
 

a) A forma verbal “detêm” (l.3) está no plural para concordar com “cidades pequenas” (l.2). 
b) A expressão “é paga” (l.5) concorda com “máquina administrativa” (l.4). 
c) As vírgulas após “municípios” (l.7) e após “mostrou” (l.8) justificam-se por isolar oração 
intercalada entre termos da oração principal. 
d) O emprego de dois-pontos após “duas ausências” (l.12), no lugar da vírgula, prejudica 
a correção do período. 
e) A presença de artigo definido feminino singular, em suas duas ocorrências (l.12), indica 
que se pode subentender após o artigo a repetição da palavra “favelização”(l.11). 
 
Leia o texto a seguir para responder à questão 4. 

Mas os problemas do mundo dos nossos netos e bisnetos serão diferentes. Eles 
viverão no meio de um crescimento perigosamente desequilibrado entre os povos. Sim, 
porque dois terços dos moradores do planeta – cerca de dois bilhões de habitantes – 
terão de ser alimentados e educados em nações pobres e sem recursos. 

 
4. Assinale a opção que constitui uma paráfrase coerente e gramaticalmente correta para 
o trecho acima. 
a) Contudo, os problemas do mundo dos nossos netos e bisnetos serão diferentes porque 
eles viverão em meio a um crescimento perigosamente desequilibrado entre os povos, 



dado que dois terços dos moradores do planeta – cerca de dois bilhões de habitantes – 
terão de ser alimentados e educados em nações pobres e sem recursos. 
b) Mas os problemas do mundo dos nossos netos e bisnetos serão diferentes, posto que 
eles viverão no meio de um crescimento entre os povos perigosamente desequilibrados. 
Sim, pois dois terços dos moradores do planeta (aproximadamente de dois bilhões de 
habitantes), terão de ser alimentados e educados em nações pobres e sem recursos. 
c) Todavia os problemas do mundo dos nossos netos e bisnetos serão diferentes: eles 
viverão no meio de um crescimento perigosamente desequilibrado entre os povos; num 
planeta em cujos dois terços dos moradores – cerca de dois bilhões de habitantes – terão 
de ser alimentados e educados em nações pobres e sem recursos. 
d) Porém, os problemas do mundo, e dos nossos netos e bisnetos, serão diferentes, pois 
viverão entre povos de um crescimento perigosamente desequilibrado. Isso, porque cerca 
de dois bilhões de habitantes do planeta (dois terços deles) terão de se alimentar e educar 
em nações pobres e sem recursos. 
e) No entanto, os problemas do mundo dos nossos netos e bisnetos serão diferentes, eles 
viverão em nações pobres e sem recursos, no meio de um crescimento perigosamente 
desequilibrado entre os povos, onde terão de ser alimentados e educados. Sim, porque 
serão dois terços dos moradores do planeta – cerca de dois bilhões de habitantes. 
 
5. Marque a opção que preenche corretamente as lacunas. 
Completamente excluídos das engrenagens de desenvolvimento da sociedade, os 
miseráveis são reduzidos _____ uma condição subumana. Seu único horizonte passa 
____ ser ____ luta feroz pela sobrevivência. No lixão do Valparaíso, ____ poucos 
quilômetros de Brasília, ____ gente disputando os restos com os animais. 
a) à, a, a, há, há 
b) a, à, à há, a 
c) a, a, a, a, há 
d) à, a, a, à, há 
e) a, à, à, há, a 
 
6. Assinale a opção que apresenta o período devidamente pontuado. 
a) Creio, porém, que, ainda admitidas as exagerações do “jornal do Comércio”, pode-se 
assegurar que a guerra está concluída. 
b) Creio porém, que ainda admitidas as exagerações do “jornal do Comércio”; pode-se 
assegurar que a guerra está concluída. 
c) Creio, porém, que ainda admitidas as exagerações do “jornal do Comércio, pode-se 
assegurar que a guerra está concluída. 
d) Creio porém que, ainda admitidas as exagerações do “jornal do Comércio”, pode-se 
assegurar que a guerra está concluída. 
e) Creio, porém, que ainda admitidas as exagerações do “jornal do Comércio” pode-se 
assegurar que a guerra está concluída. 
 
7. Os períodos abaixo apresentam diferenças de pontuação. Assinale a letra que 

corresponde ao período de pontuação correta. 
a) O sinal, estava fechado; os carros, porém não pararam. 
b) O sinal, estava fechado: os carros porém, não pararam. 
c) O sinal estava fechado; os carros porém, não pararam. 
d) O sinal estava fechado: os carros porém não pararam. 
e) O sinal estava fechado; os carros, porém, não pararam. 
Leia o texto a seguir para responder às próximas questões 
 
Num de seus poemas, Carlos Drummond de Andrade refere-se à rotina dos “homens que 



voltam para casa”, que “levam o jornal embaixo do braço”, depois de mais de um dia de 
trabalho. Sugere o poeta que esses homens cansados, depois do jantar, vão ao jornal e 
“soletram o mundo, sabendo que o perdem”. 
“Soletram o mundo”: é um belo modo que Drummond encontrou para expressar seu ponto 
de vista. Num jornal, a vida não é a vida, é um conjunto de letras impressas, que nos cabe 
apenas soletrar. Quem passa os olhos pelas noticias não vive os fatos, apenas percorre 
as letras, as sílabas, as palavras em que os fatos se converteram. Daí se entende porque 
o poeta concluiu: “sabendo que o perdem”. Sim, parece que a simples leitura do jornal, 
longe de ser uma forma de participarmos do mundo, é um modo de perdê-lo. Por quê? 
Porque, diante das noticias de jornal, somos meros contempladores da vida, assistindo 
sentados à variedade do noticiário. Estar bem informado não é, ainda, viver: 
O poeta Carlos Drummond de Andrade, funcionário publico, homem tímido, de hábitos 
metódicos e rotineiros, conhece de perto esse estado de pura observação das coisas, 
forma de perder o mundo, não deixa de dar um belo recado para quem julga que as 
informações sejam essenciais em si mesmas. De que valem elas, se não nos orientam 
para algum tipo de ação? Embora informadíssimos, perdemos o mundo quando apenas 
nos dispomos a soletrá-lo. 
 
8. É correto afirmar que o autor do texto deu a seguinte interpretação ao verso “soletram o 
mundo, sabendo que o perdem”, de Carlos Drummond de Andrade 
a) Quem se fixa nas notícias de jornal sabe que esse pode ser um modo de afastar do 
mundo, em vez de participar dele. 
b) As notícias do mundo, para serem de fato compreendidas, não podem ser lidas 
apressadamente. 
c) Os homens que leem jornal metodicamente acreditam que esse é um modo ativo de 
participar do que ocorre no mundo. 
d) Quando desabituados à leitura, os homens soletram o mundo, não podendo por isso 
compreender bem as noticias de um jornal. 
e) Os fatos noticiados num jornal só se tornam relevantes se forem analisados em seus 
mínimos elementos. 
 
9. Considere as seguintes afirmações. 
I – As informações dadas sobre o poeta Carlos Drummond de Andrade, no terceiro 
parágrafo, aproximam-nos dos “homens que voltam para casa”, de que fala em um de 
seus poemas. 
II – O autor do texto afirma que as informações sobre os fatos essenciais não costumam 
ser publicadas. 
III – A expressão “meros contempladores de vida” caracteriza a quem apenas “percorre as 
letras, as sílabas, as palavras em que os fatos se converteram”. 
Está correto somente o que vem afirmando em 
a) I.  
b) II.  
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e III. 
 
10. Indique a afirmação correta, considerando o sentido do conjunto do texto. 
a) A expressão hábitos metódicos seria contraditória, se utilizada para caracterizar a rotina 
dos homens que voltam para casa e vão ao jornal. 
b) A expressão longe de ser, utilizada no segundo parágrafo, poderia ser substituída por 
não deixa de ser, sem prejuízo para o que afirma o autor. 
c) As expressões metódico e rotineiro caracterizam uma pessoa volúvel em seus atos. 



d) A frase Estar bem informado não é, ainda, viver afirma o contrário do que diz o ultimo 
período do texto. 
e) O belo recado a que se refere o autor, no ultimo parágrafo, tem como destinatário todo 
aquele que acha que o essencial é estar bem informado. 
 
11. Quanto à função sintática, e dentro do terceiro parágrafo: 
a) funcionário público e homem tímido têm classificações diferentes. 
b) o termo esse estado é sujeito de conhece. 
c) o termo, informadíssimos refere-se ao sujeito de perdemos. 
d) as formas verbais deixa e julga tem o mesmo sujeito. 
e) as formas verbais valem e orientam têm distintos sujeitos. 
 
12. No período “Embora informadíssimos, perdemos o mundo quando apenas nos 
dispomos a soletrá-lo”, a oração em destaque conservará o mesmo sentido e o mesmo 
valor sintático se substituirmos embora pela expressão: 
a) Desde que estejamos. 
b) Porque estamos. 
c) Uma vez que estejamos. 
d) Mesmo estando. 
e) Já que estamos. 
 
13. Indique a paráfrase correta do período a seguir. 
A época da independência fervilha de figuras representativas, em cujas atitudes o ideário 
político do momento se reflete. 
a) A época da independência fervilha de figuras representativas, e em suas atitudes se 
reflete o ideário político do momento. 
b) A época da independência fervilha de figuras representativas, nas quais atitudes o 
ideário político do momento se reflete. 
c) À época da independência, fervilham figuras representativas, nas atitudes das quais o 
ideário político do momento se reflete. 
d) À época da independência fervilha de figuras representativas, cujas atitudes refletem o 
ideário político do momento. 
e) A época da independência fervilha de figuras representativas, em cujas atitudes delas 
se reflete o ideário político do momento. 
 
Leia o texto a seguir para responder às duas próximas questões. 
 
Questão velha, polêmica e controvertida, que constitui obstáculo à ação das autoridades 
administrativo-tributárias, mas que sempre viva e exacerbadamente atual, é a do “sigilo 
bancário”, pois frente ao crédito tributário e ao Fisco, aquele como um bem público 
relevante e indisponível e este na busca de cumprir os objetivos a que se destina de aferir 
a real capacidade contributiva, arrecadar tributos, promover a igualdade e a justiça fiscal, 
colocam-se a preservação e a garantia dos direitos fundamentais invioláveis de 
privacidade e intimidade inerentes às pessoas dos contribuintes. 
 
14. Assinale a opção que dá continuidade ao trecho, preservando a coerência, a coesão e 
a progressão das idéias. 
a) No seu âmago, o que exsurge é a discussão acerca dos interesses públicos frente aos 
interesses privados e qual deles deverá prevalecer. 
b) No cerne da questão, desponta a dicotomia entre um sistema fortemente estatal e o 
poder fiscalizador da sociedade organizada. 
c) Em suma: trata-se de questionar até que ponto a quebra do sigilo bancário vai 



contribuir para revelar elisão fiscal e evasão de divisas. 
d) Torna-se, assim, fundamental discutir sob o manto da ética a questão da inexistência 
de sigilo bancário em estados democráticos de direito. 
e) A despeito disso, não basta conceder às autoridades fiscais o poder-dever de 
investigação, se não se lhes faculta o direito fundamental inviolável de privacidade. 
 
15. Assinale a proposição nuclear do texto, aquela que contém a ideia-síntese em torno 
da qual se desenvolve sintática e semanticamente o parágrafo. 
a) Questão velha, polêmica e controvertida é a do sigilo bancário frente ao crédito 
tributário e ao Fisco. 
b) Frente ao crédito tributário e ao Fisco, coloca-se a questão do sigilo bancário como um 
obstáculo à ação das autoridades administrativo-tributárias. 
c) Por ser um bem público relevante e indisponível, o crédito tributário deve preservar e 
garantir o direito de privacidade do contribuinte. 
d) A preservação dos direitos fundamentais de privacidade dos contribuintes frente ao 
crédito tributário e ao Fisco deve ser colocada na discussão da questão do sigilo bancário. 
e) Na tarefa de cumprir os objetivos de aferir a capacidade contributiva, arrecadar tributos 
e promover a igualdade e a justiça fiscal, o Fisco deve preservar e garantir a questão do 
sigilo bancário dos contribuintes. 
 
16. Julgue as proposições a respeito do texto como verdadeiras (V) ou falsas (F) para, em 
seguida, marcar a opção correta. 
Desde que cheguei a Brasília me intriga o panorama da economia do Distrito Federal. É 
que a permanência das então futuras gerações de brasilienses na sua terra dependeria 
das condições de atração do mercado de trabalho local para fixação da crescente oferta 
de mão-de-obra em geral. A configuração da cidade administrativa, onde tudo gira em 
função do majoritário segmento da classe média de burocratas federais e locais, com a 
completa ausência de vida industrial, poderia não sobreviver ao esgotamento natural do 
modelo de economia estatal. Desde o início, tratava-se, como se trata ainda, de uma 
economia do contracheque. Essa característica, aliada à da Brasília centro de decisões, 
provavelmente a tenha marcado, fantasiosamente, como uma ilha da fantasia. 
 
(V) O autor demonstra, pela argumentação do texto, não estar muito de acordo com 
aqueles que chamam Brasília de “ilha da fantasia”. 
(V) A expressão “panorama da economia do Distrito Federal” representa, num esquema 
de tópicos e subtópicos, o tópico superior ao qual se vinculam os argumentos do autor. 
(F) Pelo emprego da forma verbal “dependeria”, o autor sugere que sua ideia inicial não 
se concretizou, como demonstra no final do texto. 
(V) O advérbio “então” situa temporalmente as “futuras gerações” em referência ao tempo 
em que o autor chegou a Brasília. 
 
A sequência correta é: 
a) V, V, F, V 
b) V, F, V, F 
c) F, V, F, V 
d) F, F, V, V 
e) V, V, V, V 
 
Leia o texto a seguir para responder às duas próximas questões. 
As primeiras moedas foram cunhadas na Lídia, uma província da Ásia Menor, seis 
séculos antes de Cristo. Sua eficiência no comércio fez a novidade espalhar-se para 
outras cidades-estado gregas. Eram peças de ouro e prata, encomendadas a artesãos. 



Algumas delas figuram ainda hoje entre as mais belas já feitas. O valor real da dracma, a 
moeda grega, não estava na cunhagem perfeita, e sim no seu poder de compra. Os 
gregos progrediram em um ambiente de estabilidade monetária. Era uma situação 
diferente daquela vista anos mais tarde em Roma. Em suas guerras e na expansão de 
seu império, os romanos gastavam acima das possibilidades de seu orçamento. Os 
governantes buscaram recursos adicionais tirando proveito de expedientes como a 
redução da pureza das ligas metálicas usadas na fabricação das moedas. Falseavam o 
próprio dinheiro e, como consequência, diminuíam o poder de compra de seu povo. Foi o 
primeiro registro histórico de uso da desvalorização monetária para socializar a 
irresponsabilidade. 
 
17. De acordo com o texto, 
a) o valor real da dracma, moeda grega, deveu-se ao ambiente de estabilidade monetária 
vivida na época. 
b) a produção artesanal de belas moedas, em ouro e prata, foi responsável pelo seu 
sucesso nas cidades gregas. 
c) o poder de compra do povo romano diminuiu quando foram usadas ligas de ouro e 
prata, na fabricação de suas moedas. 
d) as guerras de expansão do Império Romano foram financiadas com a cunhagem de 
moedas nos territórios gregos ocupados. 
e) o primeiro registro histórico de desvalorização monetária e de irresponsabilidade fiscal 
aconteceu na Lídia, seis séculos antes de Cristo. 
 
18. Provoca-se erro gramatical ou incoerência textual ao  
a) retirar “uma” antes de “província” (primeiro período). 
b) retirar o pronome de “espalhar-se” (segundo período), escrevendo apenas espalhar. 
c) substituir “delas” (quarto período) por dessas moedas. 
d) substituir “e sim” (quinto período) por mas sim. 
e) inserir romanos depois de “governantes” (nono período). 
 
19. A articulação sintático-semântica entre as orações do período destacado a seguir 
denota relação de: 
Mais brasileira, mais tradicional, mais poética, incomparavelmente, é a festa de Nossa 
Senhora da Glória. O pequeno oiteiro da Glória, com a sua capelinha duas vezes secular, 
é um dos sítios mais aprazíveis, mais ingenuamente pitorescos da cidade. As velhas 
casas da encosta cederam lugar a construções modernas. Entretanto a igrejinha tem tanto 
caráter na sua simplicidade que ela só e mais uma meia dúzia de palmeiras bastam a 
guardar a fisionomia tradicional da colina. 
a) condição e ressalva. 
b) consequência e temporalidade. 
c) causa e consequência. 
d) fato real e temporalidade. 
e) constatação e sua causa imediata. 
 
20. O sentido do elemento grifado está expresso adequadamente entre parênteses e em 
negrito ao final da transcrição em: 
a) Viviam o bem na imaginação, porque o bem era a condição do herói (conquanto) 
b) Não era só por exigência da família, da escola ou da religião... (inclusive) 
c) Gibis abasteciam de ética o vasto campo da fantasia infantil... (proviam) 
d) Parei de ler gibis, só pego um ou outro da seção nostalgia (antiquário) 
e) E acreditem: em boa parte por causa dos heróis dos quadrinhos (à revelia) 
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