
 
 

                    Concurso Delegado de Polícia Civil da PC/AP 
              Questões de Texto 

QUESTÃO 1 

A questão situa o candidato especifica e restritamente no segundo parágrafo do texto, em que o autor faz 

referência aos "jovens cronistas de hoje". Cobra-se aqui a habilidade de entender o sentido principal de um 

excerto,  e a alternativa D alinha-se integralmente às seguinte partes: “equilibrando-se entre as miudezas 

(...) do cotidiano pessoal, às quais se apegam sem pudor, e a uma espécie de investigação crítica” e 

“combinar a condição mais  pessoal de cada um com a responsabilidade de uma consciência coletivista”. 

QUESTÃO 2 

Típica questão de equivalência semântica da FCC. Comentam-se a seguir todas as alternativas. 

(A) dotou a crônica de uma altura tal (1º parágrafo) // elevou o gênero a um patamar tão alto 

GABARITO. Há plena simetria semântica: dotar de uma altura que equivale a elevar a um patamar tão alto 

e, no texto, “a crônica” pode ser substituída pelo hiperônimo “o gênero”. 

(B) pôde dedicar-se exclusivamente (1º parágrafo) // fez tudo por merecer exclusividade 

(C) miudezas quase inconfessáveis (2º parágrafo) // peripécias praticamente ocultas 

“peripécias” denomina um momento da narrativa que altera inesperadamente uma circunstância ou a 

maneira de agir dos personagens; não é, pois, sinônimo de “miudezas”.  

(D) às quais se apegam sem pudor (2º parágrafo) // das quais pouca vergonha assimilam 

“sem pudor” sinaliza total ausência de vergonha, e, não, pouca vergonha. 

(E) impõe-se combinar (2º parágrafo) // torna-se compulsório negociar 

A comparação semântica dos verbos no imperativo (“combinar” e “negociar”) já é suficiente para tornar o 

item incorreto, visto que, no texto, combinar associa-se à ideia de juntar, unir. 

QUESTÃO 6 

Aqui, o examinador explora uma informação explícita do texto, e alternativa B pode ser adequada estribada 

na seguinte passagem do texto: “ (as máquinas) aterrorizavam sobretudo porque atuavam como se fossem 

coisas vivas: era impossível  não ver como viventes os grandes braços dos moinhos de vento, os dentes das 

rodas dos relógios, os dois olhos ardentes da  locomotiva à noite” (linhas de 3 a 5). 
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