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Texto referente às questões de 01 a 05.
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Ninguém sabia, nem pretendia saber, por que ou como Lanebbia e seus asso-
ciados se interessavam por um bando de maníacos como nós, gente estranha, su-
postamente inteligente, que passava horas lendo ou discutindo inutilidades. Gente, 
dizia-se, que brilharia no corpo docente de qualquer universidade; especialistas que 
qualquer editora contrataria por somas astronômicas (certos astros não são muito 
grandes). Era um enigma também para nós; mas, lamentações à parte, sabíamos de 
nossa incompetência, também astronômica (alguns astros são bastante grandes), 
para lidar com contratos, chefes, prazos e, sobretudo, reivindicações salariais. 
Tínhamos, além disso, algumas doenças comuns a todo o grupo, ou quase todo: a 
bibliomania mais crônica que se possa imaginar, uma paixão neurótico-deliquencial 
por textos antigos, que nos levava frequentemente a visitas subservientes a párocos, 
conventos, igrejas e colégios. Procurávamos criar relacionamentos que facilitassem 
o acesso a qualquer velharia escrita. Que poderia estar esperando por nós, por que 
não?, desde séculos, ou décadas. Conhecíamos armários, sótãos, porões e cofres de 
sacristias, bibliotecas, batistérios ou cenáculos, bem melhor do que seus proprietá-
rios ou curadores. Tínhamos achado preciosidades que muitos colecionadores co-
biçariam. Descobrir esses esconderijos era uma espécie de hobby nosso nos fins de 
semana, quando saíamos atrás de boa comida, bons vinhos e velhos escritos.

Isaias Pessotti. Aqueles cães malditos de Arquelau. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993, p. 11 (com adaptações).

01. (CESPE – 2014) Seria mantida a correção gramatical do texto caso a expressão 
“melhor do que” (R.15) fosse substituída por “melhor que”. 

GABARITO: CERTO.
Ambas as expressões estão corretas e são adjetivos que estão em grau 
comparativo. Pode-se empregar qualquer uma delas.

02. (CESPE – 2014) De acordo com a narrativa, os “proprietários” (R.15-16) e “curado-
res” (R.16) desconheciam a existência de livros que haviam sido escondidos em 
locais antigos. 

GABARITO: ERRADO.
Ao afirmar “Conhecíamos armários, sótãos, porões e cofres de sacris-
tias, bibliotecas, batistérios ou cenáculos, bem melhor do que seus pro-
prietários ou curadores”, entende-se que proprietário e curadores já os 
conheciam.

03. (CESPE – 2014) Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o 
emprego do acento gráfico nos vocábulos “sabíamos” e “procurávamos”.

GABARITO: CERTO.
Ambas as palavras são proparoxítonas, logo, devem sempre levar acento.
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04. (CESPE – 2014) O emprego de formas verbais no pretérito imperfeito, como, por 
exemplo, “procurávamos” (R.12) e “conhecíamos” (R.14), está associado à ideia de 
habitualidade, continuidade ou duração. 

GABARITO: CERTO.
Os termos “procurávamos” e “conhecíamos” estão no pretérito imper-
feito. Sobre os tempos verbais, é importante saber que eles expressam 
sentidos. Para o pretérito imperfeito, o sentido é de algo repetitivo, 
contínuo, habitual.

05. (CESPE – 2014) Nos trechos “que qualquer editora contrataria por somas astro-
nômicas” (R.4-5) e “que muitos colecionadores cobiçariam” (R.16-17), o vocábulo 
“que” introduz orações adjetivas restritivas, nas quais exerce a função de com-
plemento verbal.

GABARITO: CERTO.
Como ambas as orações não estão iniciadas com vírgula, há duas 
orações adjetivas restritivas. Tais orações são complementos ver-
bais. Para entender a função da palavra QUE, é preciso verificar 
como o período foi construído. 1: Eis os especialistas. Qualquer edi-
tora contrataria especialistas (especialistas é complemento verbal 
de contrataria). 2: Tínhamos achado preciosidades. Muitos colecio-
nadores cobiçariam preciosidades (preciosidades é complemento 
verbal de cobiçaram).

Texto referente às questões 06 a 11.
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Esta é uma pergunta que supõe polos opostos. Qual o valor supremo a ser reali-
zado pelo ensino?

A prioridade concedida à informação percorre caminhos diferentes do projeto 
de formar o cidadão consciente, o espírito crítico, o ser humano solidário? 

Até certo ponto sim. Entupir a cabeça do aluno (penso no jovem que se prepara 
para um vestibular) com dados, nomes, números e esquemas, o que significa em 
termos de formar uma pessoa justa, verdadeira, compassiva, democrática?

A aspiração de Montaigne continua viva, mais do que nunca: a criança não deve 
ser um vaso que se encha, mas uma vela que se acenda.

Para não descambar no puro ceticismo, lembro que o exercício constante das 
ciências físico-matemáticas, das ciências biológicas e da pesquisa histórica pode 
contribuir para a formação de hábitos de atenção e rigor que, provavelmente, 
irão propiciar o respeito à verdade, o que é sempre um progresso moral. Digo 
“provavelmente” porque os numerosos exemplos de transgressão da ética cien-
tífica, movidos por interesses e paixões, não permitem expressões de otimismo 
exagerado.
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Permanece inquietante a questão de formar a criança e o jovem para valores 
que ainda constituem o ideal do nosso tão sofrido bípede implume. O malogro da 
educação liberal-capitalista nos aflige como, em outro contexto, nos teria afligido um 
projeto de educação totalitária. Esta impõe, mediante a violência do Estado, a passi-
vidade inerme do cidadão, ao qual só resta obedecer aos ditames do partido domi-
nante. Conhecemos o que foi a barbárie nazifascista, a barbárie stalinista, a barbárie 
maoísta. De outra natureza é a barbárie que vivemos no aqui-e-agora do consumismo 
irresponsável, dos lobbies farmacêuticos, do desrespeito ao ambiente, das violações 
dos direitos humanos fundamentais, da imprensa facciosa e venal, dos partidos de 
aluguel, da intolerância ideológica dos grupelhos, da arrogância dos formadores de 
opinião espalhados pela mídia e pelas universidades.

Um plano oficial de educação pouco poderia fazer para alterar esse iminente 
risco de desintegração que afeta a sociedade civil, atingindo classes e estamentos 
diversos; mas que ao menos se faça esse pouco!

Alfredo Bosi. A valorização dos docentes é a única forma de construir uma escola eficiente.  
Chega de proletários do giz. In: Carta Capital. Ano XIX, n.º 781, p. 29 (com adaptações).

06. (CESPE – 2014) O emprego das vírgulas isolando “em outro contexto” (R.19) justi-
fica-se por estar esse adjunto adverbial intercalado na oração a que pertence.

GABARITO: CERTO.
No período “O malogro da educação liberal-capitalista nos aflige como, 
em outro contexto, nos teria”, a expressão entre vírgulas é um adjunto 
adverbial que indica uma circunstância de lugar.

07. (CESPE – 2014) Infere-se do texto que a educação liberal-capitalista se baseia em 
um plano que prioriza a informação. 

GABARITO: CERTO.
Essa afirmação é percebida por meio da analogia feita no texto: “O ma-
logro da educação liberal-capitalista nos aflige como, em outro contex-
to, nos teria afligido um projeto de educação totalitária. Esta impõe, 
mediante a violência do Estado, a passividade inerme do cidadão, ao 
qual só resta obedecer aos ditames do partido dominante”.

08. (CESPE – 2014) A preposição “para”, tanto em “para valores que ainda constituem 
o ideal do nosso tão sofrido bípede implume” (R.17-18) quanto em “para alterar 
esse iminente risco de desintegração que afeta a sociedade civil” (R.28-29), 
introduz orações que exprimem finalidade.

GABARITO: ERRADO.
No período “Permanece inquietante a questão de formar a criança e o 
jovem para valores que ainda constituem o ideal do nosso tão sofrido 
bípede implume”, a preposição "para" estabelece uma ideia de direção 
e não introduz uma oração. No período “Um plano oficial de educa-
ção pouco poderia fazer para alterar esse iminente risco”, a preposição 
"para" introduz uma oração que exprime finalidade.
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09. (CESPE – 2014) Na linha 21, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido 
original do texto, a preposição “a”, em “ao qual”, poderia ser suprimida.

GABARITO: ERRADO.
A expressão “ao qual” substituiu outro pronome relativo (que) e vem pre-
cedida da preposição "a". Essa preposição é exigida pela construção da 
oração (regência verbal de "resta"). Sem o pronome relativo, a frase seria 
assim: "ao cidadão só resta obedecer". Logo, a retirada de “a” prejudicaria 
a correção gramatical.

10. (CESPE – 2014) Sem prejuízo para o sentido original do texto, o termo “iminente” 
(R.28) poderia ser substituído por elevado.

GABARITO: ERRADO.
Em “esse iminente risco de desintegração”, o termo iminente significa 
“que está prestes a acontecer, está próximo”. Logo, não pode haver a 
substituição por “elevado”.

11. (CESPE – 2014) No trecho “nos teria afligido um projeto de educação totalitária” 
(R.19-20), o pronome “nos” poderia ser corretamente empregado imediatamen-
te após a forma verbal “teria”, escrevendo-se “teria-nos”.

GABARITO: ERRADO.
Se fosse fazer a alteração sugerida no item em comento, deveria escre-
ver-se da seguinte maneira: ter-nos-ia. Trata-se de uma regra de colo-
cação pronominal (mesóclise), pois o verbo está no futuro do pretérito. 

Texto referente às questões 12 a 20.
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Atualmente, há duas Américas Latinas. A primeira conta com um bloco de países 
– incluindo Brasil, Argentina e Venezuela – com acesso ao Oceano Atlântico, que 
confere ao Estado grande papel na economia. A segunda – composta por países de 
frente para o Pacífico, como México, Peru, Chile e Colômbia – adota o livre comércio 
e o mercado livre.

Os dois grupos de países compartilham de uma geografia, de culturas e de histó-
rias semelhantes, entretanto, por quase dez anos, a economia dos países do Atlântico 
cresceu mais rapidamente, em grande parte graças ao aumento dos preços das com-
modities no mercado global. Atualmente, parece que os anos vindouros são mais 
promissores para os países do Pacífico. Assim, a região enfrenta, de certa forma, um 
dilema sobre qual modelo adotar: o do Atlântico ou o do Pacífico?

Há razões para pensar que os países com acesso ao Pacífico estão em vantagem, 
como, por exemplo, o fato de que, em 2014, o bloco comercial Aliança do Pacífico 
(formado por México, Colômbia, Peru e Chile) provavelmente crescerá a uma média 
de 4,25%, ao passo que o grupo do Atlântico, formado por Venezuela, Brasil e 


