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Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8, 

considere o texto abaixo. 

 

Serviço público 

Entre os serviços oferecidos pelo Estado (com 

recursos provenientes da arrecadação de impostos) e a 

população (sobretudo os que dependem inteiramente da 

qualidade desses serviços), está a figura do servidor 

público. Para fazer essa importante mediação, costuma-se 

garantir ao servidor a estabilidade e o salário que lhe 

permitam exercer sua função com a independência e a 

dignidade de quem não pode e não deve se submeter a 

troca de favores ou de vantagens que não as da legislação 

que rege seu contrato de trabalho. 

Não convém esquecer que entre os servidores 

públicos, além dos que se entregam ao cumprimento da 

burocracia, estão aqueles que têm importância 

fundamental em áreas vitais como a Educação, a Saúde, a 

Segurança, o controle do meio ambiente e outras que 

concorrem diretamente para qualificar nosso nível de vida. 

Há quem julgue que todos os empreendimentos sociais 

deveriam regular-se pelo Mercado, e não pelo Estado. Para 

quem assim pensa, a figura do servidor público surge não 

como um cidadão operoso e eficiente, mas como um 

entrave à excelência dos negócios, que se regulamentariam 

por si mesmos. 

É nessa ordem de coisas que professores, médicos, 

agentes de segurança e tantos outros profissionais do 

setor público precisam tomar em suas mãos a 

responsabilidade de quem estabelece, na prática, o vínculo 

entre o cidadão e o Estado, o indivíduo e sua cidadania. O 

contato entre o servidor e a população deve espelhar uma 

relação de confiança em que, cidadãos ambos, 

reconhecem-se como integrantes de uma mesma ordem 

social mediada pelo direito público e não pelo privilégio 

privado. O equilíbrio entre o que o Estado tem o dever de 

oferecer e o Mercado tem o interesse em vender e 

comprar é um desafio a ser enfrentado pela sociedade 

moderna. A figura do servidor público é não apenas 

emblemática: é a encarnação do vínculo profissional e 

humano entre os direitos do povo e os deveres do Estado. 
(Josimar Castelo, inédito) 

1 A importante mediação de que trata o autor ao longo 

do texto representa-se no segmento 

 

(A) ... recursos provenientes da arrecadação de 

impostos... (1o parágrafo) 

(B) ... não deve se submeter a troca de favores... (1o 

parágrafo) 

(C) ... todos os empreendimentos sociais deveriam 

regular-se pelo Mercado... (2o parágrafo) 

(D) ... equilíbrio entre o que o Estado tem o dever de 

oferecer e o Mercado tem o interesse em vender e 

comprar... (3o parágrafo) 

(E) ... vínculo profissional e humano entre os direitos do 

povo e os deveres do Estado. (3o parágrafo) 

 

2 Atente para as seguintes afirmações: 

 

I. No primeiro parágrafo, há a ideia de que, garantindo-

se ao servidor público segurança e justa recompensa 

por seu trabalho, criam-se as necessárias condições 

para que ele venha a repelir barganhas ilícitas. 

II. No segundo parágrafo, destaca-se a importância que 

tem o Estado como responsável pelos serviços públicos 

essenciais e a parceria que lhe deve oferecer o Mercado, 

regido pelas normas mais eficazes da oferta e da 

procura. 

III. No terceiro parágrafo, sustenta-se a tese de que é 

inevitável a incompatibilidade entre as funções do 

Estado e os interesses do Mercado, razão pela qual o 

direito à cidadania se encontra seriamente ameaçado. 

 

Em relação ao texto, está correto o que se afirma 

APENAS em 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I e II. 

(E) II e III. 

 

3. Considerando-se o contexto, traduz-se 

adequadamente o sentido de um segmento em: 

 

(A) recursos provenientes da arrecadação de impostos 

(1o parágrafo) = verbas previstas para o equilíbrio fiscal. 

(B) concorrem diretamente para qualificar (2o 

parágrafo) = disputam entre si para promoverem. 

(C) entrave à excelência dos negócios (2o parágrafo) = 

obstáculo ao mais alto desempenho do mercado. 

(D) precisam tomar em suas mãos (3o parágrafo) = urge 

que sejam manipulados. 

(E) espelhar uma relação de confiança (3o paragrafo) = 

confrontar uma ligação respeitosa. 

 

4 Os dois segmentos em que se dividiu a frase Para 

fazer essa importante mediação, / costuma-se garantir 

ao servidor a estabilidade e o salário representam, 

respectivamente, 

 

(A) uma causa e sua consequência. 

(B) um efeito e uma finalidade. 

(C) uma finalidade e sua alternativa. 

(D) um efeito e sua contestação. 

(E) uma finalidade e o meio necessário.  
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5 Está inteiramente clara e correta a redação deste livre 

comentário sobre o texto: 

(A) A arrecadação de recursos que devem beneficiar os 

contribuintes através de serviços públicos não podem 

sofrer qualquer desvio de sua propícia finalidade. 

(B) Quando um servidor público é respeitado e se faz 

respeitar pelo bom atendimento, é onde se justifica as 

razões mesmas de sua função e importância. 

(C) O ideal seria que Estado e Mercado pudessem 

participar mutuamente dos mesmos interesses, desde 

que agindo em nome do bem comum, de cujo não se 

admite contestação. 

(D) É fundamental que se garantam condições ideais de 

trabalho a um servidor público, a quem cabe a 

responsabilidade de ser um mediador entre o Estado e 

os cidadãos. 

(E) No caso de que apenas o Mercado ingerisse os 

assuntos de ordem pública, ainda assim quem se 

encarregaria de ver cumprido os interesses e os direitos 

da população? 

 

6 Todas as formas verbais estão corretamente 

empregadas e articuladas entre si na frase: 

 

(A) Cabem aos poderes públicos oferecer aos seus 

servidores as condições para que eles correspondam do 

melhor modo às tarefas que lhes seriam atribuídas. 

(B) Não se espere que o Mercado se preocupe com os 

direitos do cidadão; na esfera do comércio conta-se 

com os consumidores, não com os cidadãos. 

(C) Se a arrecadação de altos impostos não tiverem a 

contrapartida de bons serviços prestados, faz-se uma 

injustiça com aqueles que os pagam. 

(D) Quando um servidor e um cidadão estivessem se 

relacionando, deverá haver entre eles o mútuo 

reconhecimento de quem se incluiriam num mesmo 

espaço público. 

(E) No caso de os servidores públicos virem a perder a 

estabilidade em seus cargos, deixariam de haver 

estímulos para que ofereçam o melhor de seus esforços. 

 

7 Na transposição da frase dada para a voz passiva, a 

correta forma verbal resultante é a que está indicada 

em: 

(A) O servidor público eficiente desperta o 

reconhecimento dos cidadãos = tem despertado. 

(B) O Mercado atenderia apenas as exigências do livre 

comércio = seriam atendidas. 

(C) Um funcionário está sempre representando uma 

mediação entre o Estado e o público = sendo 

representado. 

(D) Os melhores servidores justificam todas as garantias 

de sua função = têm sido justificadas. 

(E) Os servidores encarnam um importante vínculo entre 

o Estado e o povo = vem encarnando. 

8 Atente para as seguintes frases: 

 

I. O servidor p úblico carece de estabilidade e boa 

remuneração. 

II. A falta de estabilidade e de boa remuneração fragiliza 

a condição do servidor. 

III. Um servidor fragilizado deixa de ser eficiente. 

As frases acima estão articuladas com correção e 

coerência em: 

(A) Quando a condição de um servidor é fragilizada pela 

falta de estabilidade e boa remuneração, ele deixa de 

ser eficiente. 

(B) Por falta de estabilidade e de boa remuneração, de 

cujas se mostra carente, o servidor fragilizado fica 

ineficiente. 

(C) Não há eficácia, quando um servidor, sempre 

carente de estabilidade e remuneração, deixa por isso 

de ser eficiente. 

(D) Por ser fragilizado, mesmo porque ele carece de 

estabilidade e boa remuneração, um servidor deixa de 

ser eficiente. 

(E) Um servidor se torna ineficiente, caso a estabilidade 

e a boa remuneração venham a faltar-lhe, assim lhe 

fragilizando. 

 

Atenção: Para responder às questões de números 9 a 

14, considere o texto abaixo. 

 

 

A nuvem 

− Fico admirado como é que você, morando 

nesta cidade, consegue escrever toda semana sem 

reclamar, sem protestar, sem espinafrar ninguém! 

Meu amigo está, como dizem as pessoas 

exageradas, grávido de razões. Mas que posso fazer? 

Até que tenho reclamado muito isto e aquilo. Mas se eu 

ficar rezingando todo dia, estou roubado: quem é que 

vai aguentar me ler? Além disso, a verdade não está 

apenas nos buracos das ruas e outras mazelas. Não é 

verdade que as amendoeiras neste inverno deram um 

show luxuoso de folhas vermelhas voando no ar? E 

ficaria demasiado feio eu confessar que há uma jovem 

gostando de mim? Ah, bem sei que esses 

encantamentos de moça por um senhor maduro duram 

pouco. Eles se irão como vieram, leve nuvem solta na 

brisa, que se tinge um instante de púrpura sobre as 

cinzas do meu crepúsculo. E olhem só que tipo de frase 

estou escrevendo! Tome tenência, velho Braga. Deixe a 

nuvem, olhe para o chão − e seus tradicionais buracos. 
(Adaptado de: BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana! Rio de Janeiro: Editora do 

Autor, 1960, p. 179/180) 
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9 O escritor Rubem Braga, ao responder à observação 

do amigo, pondera que um cronista que escreve toda 

semana 

 

(A) tem de documentar tudo o que acontece à sua volta, 

limitando-se ao que se afasta da rotina. 

(B) fica por vezes sem assunto, recorrendo então a 

temas triviais que não sustentam uma crônica. 

(C) pode também se dedicar a registrar experiências 

positivas de sensações e impressões pessoais. 

(D) deve também registrar os acontecimentos positivos 

que alcancem grande repercussão social. 

(E) precisa corresponder a expectativas de seus leitores, 

como porta-voz de suas reivindicações. 

 

10 Atente para as seguintes afirmações: 

 

I. A fala do amigo, na abertura do texto, revela que ele 

atribui a um cronista profissional a função de se 

pronunciar o mais criticamente possível diante dos 

dramas existenciais maiores que afligem a humanidade. 

II. O cronista supõe que seus leitores não esperam que 

ele se dedique a protestar o tempo todo, deduzindo-se 

daí que ele considera a possibilidade de uma crônica 

adotar uma tonalidade mais leve. 

III. O escritor se vale desta crônica, “A nuvem”, para 

sustentar a convicção de que a maior parte de seus 

textos corresponde perfeitamente à expectativa de seu 

amigo. 

Em relação ao texto, está correto APENAS o que se 

afirma em 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) II e III. 

(D) I. 

(E) II. 

 

11 O cronista explora, com efeito literário, uma 

contraposição de sentido entre estas duas expressões: 

(A) sem protestar // sem espinafrar (1o parágrafo) 

(B) grávido de razões // tenho reclamado muito isto e 

aquilo (2o parágrafo) 

(C) buracos das ruas // show luxuoso (3o parágrafo) 

(D) as amendoeiras neste inverno // folhas vermelhas 

voando no ar (3o parágrafo) 

(E) olhe para o chão // seus tradicionais buracos (4o 

parágrafo) 

 

 

 

 

 

 

 

12 A construção Fico admirado como é que você (...) 

consegue escrever (...) sem reclamar é usual na fala 

comum, na linguagem oral. Na linguagem mais formal, 

atenta à norma culta da escrita, o segmento sublinhado 

deverá ser 

(A) Me admiro como você consegue 

(B) Me admira que você consegue 

(C) Admira-me você onde consegue 

(D) Admiro o modo de você conseguir 

(E) Admira-me você ficar conseguindo 

 

13 Mas se eu ficar rezingando todo dia, estou roubado: 

quem é que vai aguentar me ler? 

Substituindo-se a expressão sublinhada na frase acima 

por se eu ficasse rezingando todo dia, a 

complementação correta deverá ser 

(A) estarei roubado: quem é que irá aguentar ler-me? 

(B) estaria roubado: quem é que iria aguentar me ler? 

(C) estarei roubado: quem é que aguentaria ler-me? 

(D) teria sido roubado: quem é que me aguentaria ler? 

(E) estaria sendo roubado: quem é que me aguenta ler? 

 

14 Tome tenência, velho Braga. Deixe a nuvem, olhe 

para o chão (...) 

Utilizando-se o tratamento da 2a pessoa do singular, a 

sequência das formas verbais da frase acima deverá ser: 

(A) toma − Deixa − olha 

(B) tomes − Deixes − olha 

(C) tomai − Deixai − olheis 

(D) tomes − Deixas − olhas 

(E) toma − Deixes – olhes 

 

15 Está inteiramente clara e correta a redação da 

seguinte frase: 

(A) Sendo um dos nossos grandes cronistas, senão for o 

maior, Rubem Braga utiliza expressões hoje desuzadas, 

como “tome tenência” por exemplo. 

(B) Para quem acredita que todo o cronista deve se ater 

à assuntos sérios, o velho Braga pensa que também são 

possíveis tratar os temas mais pessoais, ou mesmo, 

íntimos. 

(C) O amigo do cronista lhe advertiu de que ele não 

costumava protestar contra nada, porquanto então o 

velho Braga o esclareceu, dizendo que por vezes, 

também reclamava. 

(D) O cronista Rubem Braga faz várias aluzões ao seu 

ofício de escritor, mostrando-se preocupar com 

expressões exageradas; ou ainda se criticando onde 

julga escrever frases estranhas. 

(E) Os leitores de crônicas não reclamam por encontrar 

em muitas delas, como nas de Rubem Braga, uma 

matéria mais leve e poética, em vez de manifestações 

mal-humoradas. 

da alienação de um bem imóvel é uma receita 

orçamentária de capital.  


