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LÍNGUA PORTUGUESA

TRT 23.ª REGIÃO-MT - Analista Judiciário - Área
Administrativa- FCC-2016 – Questão 01 (adaptada).
E a própria espera do barulho despedaça o narrador.
O verbo que possui, no contexto, o mesmo tipo de
complemento do grifado acima está em:
A. Por isso, a cidade é o lugar da educação...
B. ... nas quais a opressão viceja.
C. ... anseia desesperadamente pelo silêncio.
D. ... há uma evidente arbitrariedade...
E. ... fracassam todas as soluções possíveis.
TRT 23.ª REGIÃO-MT - Analista Judiciário - Área
Administrativa- FCC-2016 – Questão 02
... para quem Manoel de Barros era comparável a São
Francisco de Assis...
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o
da frase acima está em:
A. Dizia-se um “vedor de cinema”...
B. Porque não seria certo ficar pregando moscas no
espaço...
C. Na juventude, apaixonou-se por Arthur Rimbaud e
Charles Baudelaire.
D. Quase meio século separa a estreia de Manoel de
Barros na literatura...
E. ... para depois casá-las...
TRT 23.ª REGIÃO-MT - Analista Judiciário - Área
Administrativa- FCC-2016 – Questão 03.
Em 1949, quando o pai morreu, Manoel herdou suas terras em Corumbá. Pensou inicialmente em vender as terras,
mas a mulher convenceu Manoel a restabelecer raízes no
Pantanal. Por ocasião do lançamento de “O Guardador das
Águas”, que daria a Manoel o seu primeiro Prêmio Jabuti,
afirmou: “Entre o poeta e a natureza ocorre uma eucaristia”.
Fazendo-se as alterações necessárias, os elementos
sublinhados acima foram corretamente substituídos por
um pronome, na ordem dada, em:
A. vendê-las − convenceu-o − lhe daria
B. vender-lhes − convenceu-lhe − daria-lhe
C. as vender − convenceu-lhe − o daria
D. vendê-las − lhe convenceu − daria-no
E. vender-lhes − o convenceu − lhe daria

TRT 20.ª REGIÃO-SE - Analista Judiciário - Área
Administrativa – FCC-2016
Zé de Julião, muito além do cangaço
Em 1977 estava em Sergipe para realizar um episódio do
Globo Repórter; adentrei os sertões e cheguei a Poço Redondo. A pequenez da cidade contrastava com a riqueza cultural
e a hospitalidade dos seus moradores. A alegria do encontro
com sua gente guardava outras surpresas. Poço Redondo é o
epicentro simbólico da história do cangaço. Aí morreram Lampião e Maria Bonita, e muitos outros. Aí conheci o escritor e historiador de sua gente, meu saudoso amigo Alcino Alves Costa.
E foi dele que ouvi oralmente a história de Zé de Julião.
Nesse momento, o cangaço deixou de ser um coletivo
para mim e passei a ver nele a dimensão dos seus integrantes como pessoas reais em suas individualidades, grandezas e misérias. Foi aí também que nos prometemos, eu e
Alcino, a realizar um filme sobre a extraordinária vida daquele homem, que de alguma forma une os dois grandes
símbolos da cultura brasileira: o cangaço e Brasília. O cangaço, representativo da insubmissão violenta à opressão, e
Brasília, esse marco da grande utopia de uma nação democrática, justa para todos, e pela qual continuamos a lutar.
Aconteceu; e não foi só um filme, são dois. Em 2012,
realizei o ficção “Aos ventos que virão”. Hoje entrego ao
povo sergipano o “Zé de Julião, muito além do cangaço”,
documentário que busca contar a vida desse homem de
caminhos com tantas alegrias, tragédias e símbolos.
(Adaptado de: PENNA, Hermano. Disponível em:
http://expressaosergipana.com.br)
TRT 20.ª REGIÃO-SE - Analista Judiciário - Área Administrativa – FCC-2016 – Questão 04. A partir da leitura
do texto, conclui-se corretamente que
A. “Aos ventos que virão” e “Zé de Julião, muito além
do cangaço” são documentários produzidos por Hermano
Penna, com o auxílio de Alcino Alves Costa, visando preservar a memória dos cangaceiros que passaram por Poço
Redondo em seu trajeto rumo a Brasília.
B. a hospitalidade dos moradores de Poço Redondo fez
com que Hermano Penna se interessasse pela história do
local, que guarda uma série de registros de cangaceiros e
políticos chegados de Brasília para acalentar o sonho de
prosperidade na capital do país.
C. os filmes de Hermano Penna são fruto de um encontro feliz com o povo de Poço Redondo, que lhe permitiu
enfocar o cangaço não como um fenômeno coletivo simplesmente, mas como um movimento composto por seres
complexos e com histórias individuais.
D. Hermano Penna chegou a Poço Redondo com o propósito de realizar um documentário sobre Lampião e Maria
Bonita, mas, por meio do relato oral de seu amigo Alcino
Alves Costa, descobriu que lá havia um cangaceiro mais
célebre, chamado Zé de Julião.
E. o material colhido por Hermano Penna acerca do
cangaço em Poço Redondo foi tão vasto que o diretor decidiu distribuí-lo em dois filmes: “Aos ventos que virão” e
“Zé de Julião, muito além do cangaço”, sendo este último
continuação direta do primeiro.
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TRT 20.ª REGIÃO-SE - Analista Judiciário - Área Administrativa – FCC-2016 – Questão 05.
Aí conheci o escritor e historiador de sua gente, meu
saudoso amigo Alcino Alves Costa. E foi dele que ouvi oralmente a história de Zé de Julião. (1.º parágrafo) Considerando-se a norma-padrão da língua, ao reescrever-se o trecho
acima em um único período, o segmento destacado deverá
ser antecedido de vírgula e substituído por
A. perante ao qual
B. de cujo
C. o qual
D. frente à quem
E. de quem

TRT 20.ª REGIÃO-SE - Analista Judiciário - Área Administrativa – FCC-2016 – Questão 07. Na opinião do Presidente Robert Mugabe, a santidade de Nelson Mandela
A. favoreceu os brancos e acabou trazendo consequências negativas aos negros.
B. resultou em uma solução mais ágil e eficaz dos problemas relativos aos negros.
C. serviu de inspiração para que os negros buscassem o
diálogo com os brancos.
D. permitiu que os negros tivessem acesso a condições
de trabalho mais dignas.
E. desencadeou uma revolução que libertou os negros
da opressão pelos brancos.

TRT 20.ª REGIÃO-SE - Analista Judiciário - Área Administrativa – FCC-2016 – Questão 06. Está escrita em
conformidade com a norma-padrão da língua a frase:
A. Os caminhos de Zé de Julião, com alegrias, tragédias
e símbolos, há de ser perpetuados nos dois filmes de Hermano Penna.
B. Conforme as histórias de que o povo conta, os caminhos de Zé de Julião comporam-se de alegrias, tragédias
e símbolos.
C. Segundo depoimento do cineasta Hermano Penna,
alegrias, tragédias e símbolos é que marcaram os caminhos
de Zé de Julião.
D. Fez-se de alegrias, tragédias e símbolos os caminhos
de Zé de Julião, os quais se mantém vivos na memória de
Poço Redondo.
E. Os filmes de Hermano Penna deteram-se nos relatos
sobre Zé de Julião, cujos caminhos se pintam de alegrias,
tragédias e símbolos.

TRT 20.ª REGIÃO-SE - Analista Judiciário - Área Administrativa – FCC-2016 – Questão 08.
... o próprio Madiba havia dito, muito tempo antes...
A expressão destacada está corretamente substituída,
preservando-se o tempo, o modo e o aspecto verbais, por
A. disse.
B. dissera.
C. dizia.
D. diria.
E. dissesse.

TRT 20.ª REGIÃO-SE - Analista Judiciário - Área Administrativa – FCC-2016 – Atenção: Leia o texto abaixo
para responder às questões de números 7 e 8.
Em junho de 2013, o Presidente Robert Mugabe, do
Zimbábue, afirmou durante uma entrevista: “Nelson Mandela é santificado demais. Foi bom demais com os brancos
à custa dos negros em seu próprio país”. Alguns concordaram, outros protestaram. Até certo ponto acredito que
ele tenha levantado uma questão. Suas atitudes podiam ser
percebidas dessa maneira. Ainda assim, em uma conversa
com Richard Stengel, o próprio Madiba* havia dito, muito
tempo antes: “As pessoas sentirão que vejo demais o bem
nas pessoas. Então, é uma crítica que tenho de suportar e
à qual tento me ajustar, pois, seja isso verdade ou não, é
algo que penso ser proveitoso. É uma coisa boa de assumir,
agir com base no fato de que... os outros são homens de
integridade e honra... porque você tende a atrair integridade e honra, se é dessa maneira que olha para aqueles com
quem trabalha”.
*um dos nomes pelos quais Nelson Mandela era chamado; refere-se a seu clã e denota afeto e respeito.
(Adaptado de: LA GRANGE, Zelda. Bom dia, Sr. Mandela. Trad. Felipe José Lindoso. Ribeirão Preto: Novo Conceito, 2015, p. 9)
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TRT 20.ª REGIÃO-SE - Analista Judiciário - Área Administrativa – FCC-2016 – Questão 09. A frase redigida com
clareza e conforme a norma-padrão da língua é
A. Partindo-se do pressuposto que o comportamento
das demais pessoas com relação à nós mesmos, seja um reflexo de nossa postura para com elas, é válido devotá-las o
melhor tratamento possível.
B. Empenhar-se em reconhecer nas pessoas o que elas
têm de melhor foi um dos mais valiosos ensinamentos que
Mandela deixou àqueles que desejam ter um convívio pacífico com os demais.
C. Uma vez que nossas ações se pautem, por integridade e honra, passamos à reivindicar que nos seja atribuido o
mesmo tratamento; ainda que uma das consequências seja a
frustação de não recebe-lo.
D. Mandela reconheceu que poderia ser criticado devido
à uma visão demasiada positiva das outras pessoas; mesmo
consciente que ao assim fazê-lo, preservasse a coerência entre seus ideais e ações.
E. Uma atitude contemporizadora pode ser equivocadamente interpretada como exemplo de fraqueza, à medida
que o comportamento combativo tem sido preconizado à
obter resultados mais imediatos.
TRT 20.ª REGIÃO-SE - Analista Judiciário - Área Administrativa – FCC-2016 – Questão 10. A frase escrita de
acordo com a norma-padrão da língua está em:
A. Tobias Barreto em 1864, matriculou-se na Faculdade
de Direito do Recife, aonde foi uma das figuras mais importantes do movimento intelectual conhecido como a Escola
do Recife, tendo formado-se em 1869.
B. Tobias Barreto de Meneses nasceu em Campos, Sergipe, em 1839, filho de Pedro Barreto de Meneses, um dos escrivões de órfãos e ausentes da localidade e Emerenciana de
Meneses, morrendo no Recife, com cinquenta anos de idade.

