
PREFEITURA DE BUÍQUE
CONCURSO PÚBLICO

PROCURADOR AUXILIAR MUNICIPAL
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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A2 - LEGISLAÇÃO PARTE 2

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Declarada a incompetência absoluta, todos os atos
ocorridos no processo serão nulos, remetendo-se os autos
ao juiz competente.

b) Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for
comum o objeto ou a causa de pedir.

c) Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se
declaram competentes.

d) É competente o foro do domicílio ou da residência do
alimentando, para a ação em que se pedem alimentos.

e) A ação acessória será proposta perante o juiz competente
para a ação principal.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a
ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o
instituidor, incorporados em outra fundação que se
proponha a fim igual ou semelhante.

b) Partidos políticos, organizações religiosas e associações
são consideradas pessoas jurídicas de direito público
interno.

c) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os
Municípios são pessoas jurídicas de direito público
externo, segundo código civil brasileiro.

d) Constituem-se as associações pela união de pessoas que
se organizem para fins econômicos, havendo, entre os
associados, direitos e obrigações recíprocos.

e) São livres a criação, a organização, a estruturação interna
e o funcionamento das organizações religiosas, sendo,
contudo, permitido ao poder público negar-lhes
reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e
necessários ao seu funcionamento.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela
estabelece a sua residência com ânimo definitivo.

b) Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o
militar, o marítimo e o preso.

c) Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em
lugares diferentes, será considerado seu domicílio,
exclusivamente, o local onde funcione a sua sede.

d) Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha
residência habitual, o lugar onde for encontrada.

e) Nos contratos escritos, poderão os contratantes
especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os
direitos e obrigações deles resultantes.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se
dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que
aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele
por perdas e danos.

b) Se em uma negócio jurídico, ambas as partes procederem
com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio,
ou reclamar indenização.

c) São anuláveis os negócios jurídicos, quando as
declarações de vontade emanarem de erro substancial
que poderia ser percebido por pessoa de diligência
normal, em face das circunstâncias do negócio.

d) O negócio jurídico anulável pode ser confirmado pelas
partes, salvo direito de terceiro.

e) Segundo o Direito Civil brasileiro, salvo disposição legal ou
convencional em contrário, computam-se os prazos,
incluído o dia do começo, e excluído o do vencimento.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Aplicam-se à decadência as normas que impedem,
suspendem ou interrompem a prescrição, salvo
disposição legal em contrário.

b) A prescrição ocorre em cinco anos, quando a lei não lhe
haja fixado prazo menor.

c) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo
das partes.

d) Não corre a prescrição entre os cônjuges, na constância
da sociedade conjugal.

e) Prescreve em cinco anos, a pretensão para haver
prestações alimentares, a partir da data em que se
vencerem.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato a cujo
respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo.

b) Segundo o código civil, os menores de dezesseis podem
ser admitidos como testemunhas, bem como o
interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital
das partes.

c) A prova não supre a ausência do título de crédito, ou do
original, nos casos em que a lei ou as circunstâncias
condicionarem o exercício do direito à sua exibição.

d) Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova
testemunhal é admissível como subsidiária ou
complementar da prova por escrito.

e) A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é
documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie
ajustada, substituir-se-á pelo seu valor, em moeda
corrente.

b) A indenização mede-se pela extensão do dano.
c) Segundo o Código Civil, se a vítima tiver concorrido

culposamente para o evento danoso, a culpa do autor do
dano não mais subsistirá, não havendo possibilidade de
indenização.

d) A responsabilidade civil é independente da criminal, não
se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou
sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se
acharem decididas no juízo criminal.
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e) A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá
na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A isenção, em relação às partes e aos fatos da causa, é
condição indeclinável do órgão jurisdicional, para o
proferimento de um julgamento justo.

b) O inquérito é mero procedimento administrativo que visa
a colheita de provas para informações sobre o fato
infringente da norma e sua autoria. Não existe acusação,
não havendo, portanto, réu.

c) Chama-se direito processual o complexo de normas e
princípios que regem o exercício conjugado da jurisdição
pelo Estado-juiz, da ação pelo demandante e da defesa
pelo demandado.

d) As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da
arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos
patrimoniais disponíveis.

e) As fontes das normas processuais podem são
consideradas diretas ou imediatas quando constituídas
pela lei em sentido amplo. Como fontes diretas tem-se os
costumes, a jurisprudência e os princípios gerais de
direito.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) É admissível a ação meramente declaratória, ainda que
tenha ocorrido a violação do direito.

b) A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais
em todo o território nacional.

c) O interesse do autor da ação pode limitar-se à declaração
da autenticidade ou da falsidade de documento.

d) Qualquer pessoa pode postular em juízo, não sendo
necessária a comprovação de interesse e legitimidade.

e) O interesse do autor da ação pode limitar-se à declaração
da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma
relação jurídica.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A procuração geral para o foro, conferida por instrumento
público, ou particular assinado pela parte, habilita o
advogado a praticar todos os atos do processo, inclusive
receber citação inicial, reconhecer a procedência do
pedido, transigir, receber, dar quitação e firmar
compromisso.

b) As sociedades sem personalidade jurídica, não poderão
ser demandadas em juízo por não poderem comprovar a
regularidade de sua constituição.

c) Reputa-se litigante de má-fé aquele que omitir
involuntariamente fatos essenciais ao julgamento da
causa.

d) A parte será representada em juízo por advogado
legalmente habilitado, podendo postular em causa
própria apenas quando houver falta de advogado no lugar
ou recusa ou impedimento dos que houver.

e) A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título
particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade
das partes.

A1 - LEGISLAÇÃO PARTE 1

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Para que todo cidadão possa exercer seus direitos
fundamentais e se defender contra ações estatais, a
legislação impõe a motivação dos atos administrativos, ou
seja, a explicitação dos motivos que justificam uma
conduta.

b) O princípio da ampla defesa e contraditório garante o
conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu
direito de resposta ou de reação.

c) Atendendo ao princípio da segurança jurídica, o poder
público não pode, sem causa legal, invalidar ou revogar
atos administrativos, desfazendo relações ou situações.

d) Segundo o princípio da presunção de legitimidade ou da
veracidade, os atos praticados pela administração pública
são verdadeiros quanto à certeza dos fatos, pois, em tese
a administração age dentro dos limites da lei.

e) A manifestação de apreço ou desapreço por servidor
público no recinto da repartição é ato violador ao
princípio da moralidade.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O dever de probidade decorre do princípio constitucional
da moralidade administrativa. Assim, a Administração
Pública deve agir com honestidade, ética, lealdade,
decoro e boa-fé.

b) A servidão administrativa diz respeito à intervenção do
Estado na propriedade privada, restringindo seu uso em
benefício do interesse coletivo. Corresponde ao exercício
do poder de polícia.

c) O poder disciplinar pode ser aplicado na relação existente
entre a administração direta e indireta.

d) O dever de eficiência corresponde ao dever da boa
administração, assim entendida como uma administração
que atua com perfeição, qualidade, quantidade e
rendimento.

e) A polícia administrativa é diferente da polícia judiciária,
sendo aquela exercida pelos órgãos da Administração
Pública e recai sobre bens e direitos.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Empresas públicas e sociedades de economia mista são
pessoas jurídicas de direito público que através da
descentralização administrativa receberam a incumbência
da prestação de serviços públicos de forma indireta.

b) São classificados como entidades paraestatais os entes de
cooperação que não pertencem à Administração Pública,
mas desempenham atividades de interesse do Estado.

c) As autarquias em regime especial recebem da lei
instituidora privilégios específicos e maior autonomia em
relação às autarquias comuns. São exemplos o Banco
Central e as agências reguladoras.

d) As autarquias ou fundações que celebram contrato de
gestão com o poder público são classificadas como
agências executivas, obtendo com isso maior autonomia
administrativa e financeira para o melhor cumprimento
de sua missão.
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e) Chama-se descentralização a delegação ou outorga de
atividades públicas a pessoas jurídicas diversas do ente
estatal originalmente responsável pela execução da
atividade.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) O Mérito Administrativo corresponde à esfera de
discricionariedade reservada ao Administrador público
que poderá valorar a finalidade e forma do ato
administrativo.

b) A administração pública pratica atos de império quando
se coloca em posição de supremacia em relação ao
particular e servidor, impondo o seu obrigatório
cumprimento.

c) O excesso de poder verifica-se quando o agente pratica
ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou
implicitamente, na regra de competência.

d) No desvio de poder o ato administrativo é ilegal em razão
de vício de competência.

e) Os atos normativos visam disciplinar o funcionamento da
Administração e a conduta dos agentes públicos, a
exemplo das licenças e autorizações.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o
controle da atuação administrativa e financeira do
Ministério Público e do cumprimento dos deveres
funcionais de seus membros.

b) O Ministério Público da União tem por chefe o
Procurador-Geral da República, nomeado pelo Senado
Federal dentre integrantes da carreira, maiores de trinta
anos, após a aprovação de seu nome pelo Presidente da
República, para mandato de dois anos, permitida a
recondução.

c) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-
Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da
República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos,
de notável saber jurídico e reputação ilibada.

d) As funções do Ministério Público só podem ser exercidas
por integrantes da carreira, que deverão residir na
comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe
da instituição.

e) É vedado aos membros do Ministério Público receber, a
qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários,
percentagens ou custas processuais.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Compete privativamente ao Senado Federal proceder à
tomada de contas do Presidente da República, quando
não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.

b) Os Deputados e Senadores não serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas
em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas
que lhes confiaram ou deles receberam informações.

c) Compete privativamente à Câmara dos Deputados
aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em
sessão secreta, a escolha dos chefes de missão
diplomática de caráter permanente.

d) A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo
Presidente Câmara dos Deputados, e os demais cargos
serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de
cargos equivalentes no Senado Federal e na Câmara dos
Deputados.

e) Perderá o mandato o Deputado ou Senador investido no
cargo de Ministro de Estado, Governador de Território,
Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de
Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática
temporária.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e
Municipais serão remunerados exclusivamente por
subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória.

b) A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas
de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos
servidores públicos, constituindo-se a participação nos
cursos um dos requisitos para a promoção na carreira.

c) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas.

d) A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas
de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos
servidores públicos, constituindo-se a participação nos
cursos um dos requisitos para a promoção na carreira,
facultada, para isso, a celebração de convênios ou
contratos entre os entes federados.

e) Os servidores públicos serão aposentados
compulsoriamente com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de
idade, ou aos 80 (oitenta) anos de idade, na forma de lei
complementar.

QUESTÃO 18.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Segundo a CF/1988 o alistamento eleitoral e o voto são
facultativos para analfabetos, maiores de setenta anos e
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

b) A constituição Federal assegura que ninguém será privado
de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política, mesmo se as invocar para eximir-se
de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei.

c) A Constituição Federal considera brasileiros natos os
estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos
ininterruptos e sem condenação penal, desde que
requeiram a nacionalidade brasileira.
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d) A CF/1988 considera a possibilidade do estabelecimento
de pena de trabalhos forçados em caso de guerra
declarada.

e) Entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais
garantidos pela Constituição Federal está o gozo de férias
anuais remuneradas com, pelo menos, dois terços a mais
do que o salário normal.

QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Garantir o desenvolvimento regional e a dignidade da
pessoa humana são objetivos da República Federativa do
Brasil.

b) A prevalência dos direitos humanos constitui um dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

c) A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado
Democrático de Direito, sendo formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal.

d) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos princípios da soberania, pluralismo
partidário e solução intervencionista dos conflitos.

e) A República Federativa do Brasil tem como fundamento
construir uma sociedade livre, justa e igualitária.

QUESTÃO 20.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) O princípio da interpretação conforme a Constituição é
especialmente aplicável no âmbito do controle de
constitucionalidade. Assim, havendo vários significados
para uma norma, cabe ao intérprete dar prevalência
àquele sentido que esteja conforme a Constituição.

b) A Constituição rígida é aquela que não admite alteração
do seu texto em nenhuma hipótese, a exemplo da
Constituição brasileira.

c) A Constituição pode ser classificada como promulgada ou
outorgada. No primeiro caso, a Constituição é imposta de
forma unilateral pelo poder da época, no segundo caso,
ela é produzida através de participação popular.

d) A concepção política da Constituição é defendida por
Hans Kelsen, para o qual a Constituição é norma jurídica
pura, sem qualquer consideração de ordem social,
política, moral ou filosófica.

e) Conforme o princípio da Unidade da Constituição o
intérprete deve extrair da norma constitucional o sentido
que lhe dê maior eficácia, a mais ampla efetividade social.

A3 - PORTUGUÊS

Declarações  racistas  de  Fernando Pessoa  reacendem a
discussão sobre a relação entre os artistas e suas obras

Causou estarrecimento em muita gente a descoberta de
um texto racista escrito pelo poeta Fernando Pessoa (1888
– 1935). A discussão correu as redes sociais depois que o
escritor Antonio Carlos Secchin reproduziu um trecho em
sua  página  no  Facebook.  O  estarrecimento  certamente
ficou  por  conta  da  contundência  das  frases  e  também
porque  Fernando  Pessoa  ocupa  um  imaginário  quase
e t é r e o  e  m í t i c o  d e n t r o  d a  c u l t u r a  o c i d e n t a l
contemporânea.  Para nós,  hoje,  é  difícil  aceitar  que um
artista do calibre do poeta português, que simplesmente
reescreveu  liricamente  a  empreitada  lusitana,  criou

complexos  heterônimos  e  se  tornou  um  dos  pilares  da
literatura e da língua portuguesa, fosse capaz de escrever
palavras tão assombrosas. [...]
Fernando Pessoa tinha 28 anos quando escreveu que “a
escravatura é lógica e legítima; um zulu ou um landim não
representa coisa alguma de útil neste mundo.” Anos mais
tarde, aos 32 anos, Pessoa escreveu que “a escravidão é lei
da vida, e não há outra lei, porque esta tem que cumprir-se,
sem revolta possível.  Uns nascem escravos, e a outros a
escravidão é dada.” E,  mesmo próximo de completar 40
anos, as ideias racistas ainda persistiam: “Ninguém ainda
provou que a abolição da escravatura fosse um bem social
(...) quem nos diz que a escravatura não seja uma lei natural
da vida das sociedades sãs?” [...]
O caso de Fernando Pessoa reacende a discussão sobre a
relação entre os escritores e suas obras e nos faz refletir o
quanto  suas  biografias  podem  nos  influenciar  como
leitores. Mesmo considerado um grande gênio pela crítica,
não se pode esquecer que Fernando Pessoa é fruto de um
país colonialista, ou seja, ele está inserido na longa tradição
lusitana de exploração colonial. [...]
É doloroso descobrir que um ícone literário tenha um lado
tão sombrio. Portanto, o nosso desafio como leitores é o de
sabermos separar a obra do autor, pois antes de ser poeta,
Fernando  é  humano  com  toda  a  complexidade  e
contradição que ele carrega.  A indignação e a decepção
com o literato é válida e necessária porque nos aproxima
dele e nos afasta daquela figura mítica e sobrenatural, ao
mesmo tempo em que resgata a humanidade que há em
nós  ao  refutarmos  seus  textos  racistas  e  misóginos.  A
discussão foi posta, mas não percamos de vista a literatura.
Guimarães Rosa já cantava essa pedra: “Às vezes,  quase
sempre, um livro é maior que a gente”.

( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2016/01/d
eclaracoes-racistas-de-fernando-pessoa-reacendem-a-
discussao-sobre-a-relacao-entre-os-artistas-e-suas-
obras-4952826.html)

QUESTÃO 21.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) O termo “refutar” tem o sentido de “reprovar”, “rejeitar”.
b) Causar “estarrecimento”, no contexto, é causar

“espanto”.
c) País “colonialista” faz referência a uma nação

“colonizada”.
d) A palavra “etéreo” refere-se a algo que não faz parte da

existência material.
e) Textos “misóginos” são escritos com repulsa ou aversão

ao sexo oposto.

QUESTÃO 22.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) Mesmo se caracterizando como uma notícia, o texto
veicula um ponto de vista.

b) No texto, coexistem argumentação e exposição.
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c) O texto lido possui uma relação intertextual clara com
escritos de outras fontes.

d) A injunção é a composição básica do texto lido.
e) A argumentação é uma das sequências tipológicas do

texto.

QUESTÃO 23.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção CORRETA

a) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor de substantivo.

b) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor prepositivo.

c) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor de advérbio.

d) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor de adjetivo.

e) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor de pronome relativo.

QUESTÃO 24.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) A oração reduzida: “Mesmo considerado um grande gênio
pela crítica”, tem valor semântico concessivo.

b) Em: “quando escreveu que...”, o conectivo “quando” tem
valor temporal.

c) No fragmento: “pois antes de ser poeta”, o conectivo
“pois” tem valor concessivo.

d) No fragmento: “pois antes de ser poeta”, o conectivo
“pois” tem valor explicativo.

e) No trecho: “e se tornou um dos pilares”, a conjunção “e”
tem valor aditivo.

QUESTÃO 25.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) Em: “o nosso desafio”, o pronome “nosso” convida o
leitor para uma reflexão.

b) Em: “aproxima dele”, ocorre o ligamento entre a
preposição “de” e o pronome “ele”.

c) No fragmento: “é o de sabermos”, o artigo tem função de
pronome demonstrativo.

d) No fragmento: “ele está inserido”, há um pronome
possessivo.

e) No trecho: “e nos afasta”, o pronome oblíquo insere o
leitor na enunciação.

QUESTÃO 26.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) No trecho: “Fernando é humano”, há um verbo de
ligação.

b) No fragmento: “ele está inserido”, o verbo “estar” indica
ação.

c) Em: “a escravidão é dada”, o verbo “ser” está flexionado.
d) Em: “a escravatura é lógica e legítima”, existe verbo de

ligação.
e) Em: “é difícil aceitar que...”, o verbo “ser” possui um

sujeito oracional.

QUESTÃO 27.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) Em: “Para nós, hoje,”, as vírgulas intercalam um marcador
temporal.

b) As aspas usadas no trecho: “a escravatura é lógica e
legítima; um zulu ou um landim não representa coisa
alguma de útil neste mundo”, destacam uma citação de
Fernando Pessoa.

c) No fragmento: “colonialista, ou seja, ele”, as vírgulas
intercalam um recurso coesivo.

d) No trecho: “a obra do autor, pois antes”, a vírgula
antecede uma conjunção final.

e) No trecho: “a obra do autor, pois antes”, a vírgula precede
um elemento conector.

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção CORRETA

a) Os termos “contemporânea” e “legítima” são acentuados
pelo mesmo motivo.

b) Os termos “página” e “contemporânea” são acentuados
pelo mesmo motivo.

c) Os termos “próximo” e “lógica” são acentuados pelo
mesmo motivo.

d) Os termos “lógica” e “contemporânea” são acentuados
pelo mesmo motivo.

e) Os termos “literário”, “legítima” e “página” são
acentuados pelo mesmo motivo.

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado corretamente, assim como em: “Deve-se à relação
autor-obra toda a polêmica em torno de Fernando”.

b) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado corretamente, assim como em: "Referiu-se às
leitoras de Fernando Pessoa”.

c) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado corretamente, assim como em: “À noite, despeço-
me do sono”.

d) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado pelo mesmo motivo que em: “Deixou tudo às
claras”.

e) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado corretamente, assim como em: “Contou a todas às
pessoas acerca das obras”.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
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reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) O texto mostra que a relação leitor-obra pode sofrer
influência da biografia do autor.

b) Apesar dos escritos racistas, o autor do texto aconselha o
leitor a reconhecer que Fernando Pessoa estava inserido
em um contexto histórico.

c) Segundo o texto, pelo fato de Fernando Pessoa ocupar
um espaço transcendental no imaginário da cultura
ocidental contemporânea, os escritos racistas deixaram
algumas pessoas abismadas.

d) O texto acentua o caráter racista dos textos de Fernando
Pessoa, conferindo-lhes um caráter de originalidade e
aceitação do fato como prática legal e vigente, hoje.

e) O texto adverte que um desafio para o leitor é saber
realizar a separação entre obra e autor.


