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  Além de ter incorporado no desempenho de seus cargos conceitos como os da 

transparência e da impessoalidade, décadas antes de eles serem consolidados na Constituição 

de 1988, o renomado escritor Graciliano Ramos também foi um gestor em busca da eficiência 

e que agia com extremo zelo com os recursos públicos.  

 Não se trata apenas do seu combate ao patrimonialismo e ao nepotismo, mas também 

do que se designa hoje de foco no resultado com responsabilidade fiscal. Um exemplo disso é 

o fato de que, como prefeito de Palmeiras dos Índios, por exemplo, ele construiu estradas 

gastando menos da metade que se costumava gastar por quilômetro construído pela 

administração do estado. 

  O autor foi também um gestor público visionário que investiu em planejamento 

urbano, fiscalizava obras pessoalmente e priorizava medidas preventivas para evitar desastres 

naturais como enchentes. 

1. A locução “Além de” (l. 1) estabelece uma ideia de adição no período em que ocorre. 

Certo. 

2. O referente da forma pronominal ‘eles’ (l. 2) é o termo ‘cargos’ (l. 1). 

Errado: o referente do pronome “eles” é  “conceitos como os da transparência e da 

impessoalidade”. 

3. Sem prejuízo dos sentidos original e da correção gramatical do texto, o período “Não se 

trata apenas do seu combate ao patrimonialismo e ao nepotismo” poderia ser assim 

reescrito: Isso não se trata somente do combate do escritor contrário ao patrimonialismo e 

ao nepotismo. 

Errado: ocorre mudança de sentido – a oração passa de sujeito indeterminado (observe o ‘se’) 

para determinado (isso); o pronome ‘isso’ não tem referente claro no texto; combate do 

escritor ao  ≠  do escritor contrário (fica a ideia de que o texto fala de mais de um escritor e 

apenas um é ‘contrário’).  

4. Depreende-se do texto que Graciliano Ramos, além de literato, foi um administrador 

público cujo estilo de trabalho pode ser atualmente considerado modelo em gestão pública. 

Certo: literato = escritor, pessoa que se dedica à arte de escrever. 

5. O texto trata de biografia de Graciliano Ramos e informa os motivos que o levaram a 

abandonar o ofício de escritor para se dedicar à política. 



Errado – extrapola o texto. 

6. Infere-se que na oração introduzida por “mas também” está elíptico o verbo tratar-se. 

Certo. 

Não se trata apenas do seu combate ao patrimonialismo e ao nepotismo, mas também se trata 

do que se designa hoje de foco no resultado com responsabilidade fiscal. 

7. A correção e os sentidos originais do texto seriam mantidos caso o trecho “se designa” 

fosse alterado para “vem designar”. 

do que se designa (vem designar) hoje de foco no resultado com responsabilidade fiscal 

Errado – mudança de sentido – o texto sai da voz passiva para a voz ativa e, com isso, há 

pessoalização do agente da ação de designar (“o”= aquilo passa ser agente, quando, no 

original, é paciente = aquilo que é designado. 

8. O elemento “disso”  retoma “foco no resultado com responsabilidade fiscal” 

Certo 

9. O elemento “ele” (l. 8)  refere-se a “prefeito” (l.8). 

Errado: o elemento “ele” refere-se a “Graciliano Ramos” 

* Tanto ‘ele’ quanto ‘prefeito’ têm o mesmo referente. “Prefeito”, porém, tem função 

predicativa de ‘Graciliano Ramos”, não podendo ser o referente nominal de “ele”. 

10. A oração introduzida pela expressão “mas também” (l. 7) introduz uma ideia que 

complementa e reforça a ideia contida na oração imediatamente anterior a ela. 

Certo  

  No direito brasileiro convencional, a relação entre a espécie humana e as demais 

espécies animais limita-se à tutela dos animais pelo poder público em função da sua 

utilidade enquanto fauna brasileira intrínseca ao meio ambiente equilibrado. Alguns 

doutrinadores brasileiros inovadores defendem a existência de um direito animal, ou seja, 

de direitos garantidos aos animais não humanos como sujeitos. 

 A Constituição da República de 1988 contém uma norma que protege aos animais, 

independentemente de sua origem ou classificação. Porém, a proteção que lhes é garantida 

possui um argumento puramente utilitarista: os animais, como integrantes da fauna 

brasileira, são protegidos com a finalidade de garantir um habitat saudável às atuais e 

futuras gerações humanas. 

 Desprovidos de valor próprio ou da relevância jurídica no direito penal, os animais 

são tema de direito civil. Ainda são estudados na atualidade brasileira sob influência do 

Direito Romano, como simples coisas semoventes, como se desprovidos fossem da 

capacidade de sentirem dor ou apego. Em jurisprudência majoritária, são apenas objetos 

que possuem a capacidade de se mover e que podem acrescentar lucros aos seus 

proprietários. 

     Nathalie Gomes, Ética e dignidade animal 

 



11. Sem prejuízo da correção e do sentido original do texto, o trecho “são protegidos” (l. 8) 

poderia ser substituído por “protegem-se”. 

Errado: os animais são protegidos (voz passiva) 

              os animais protegem-se (voz reflexiva) 

12. A correção gramatical e a coerência seriam mantidas caso o vocábulo “inovadores” (l. 4) 

fosse isolado por vírgulas. 

Alguns doutrinadores brasileiros inovadores defendem a existência de um direito animal 

Errado: mudança de sentido : de restrição para explicação. 

13. A oração “que protege os animais” delimita o sentido do termo ‘norma’. 

Certo: oração adjetiva restritiva (restringe, delimita, particulariza o referente). 

14. O emprego do sinal indicativo de crase (l. 2) é facultativo. 

Errado: emprego obrigatório – a forma ‘limita-se’ exige complemento regido pela preposição 

‘a’ e há presença de artigo antes de ‘tutela’ 

15. Caso fosse inserida vírgula após “poder público” (l. 2), a correção gramatical do texto 

seria mantida. 

Certo: adjunto adverbial na ordem direta (sujeito + VTI + OI + adjunto adverbial de causa). 

16. A inserção de vírgula imediatamente após “objetos” (l. 14) manteria a correção e o 

sentido do período. 

Errado: oração adjetiva restritiva                     oração adjetiva explicativa 

17. A correção e o sentido seriam preservados caso a conjunção “Porém” fosse substituída 

por Mas. 

Errado – prejuízo à correção em razão da vírgula após “Mas”. 

Na entrada do terceiro milênio, o ingresso das brasileiras na política institucional ainda é 

tímido. Porém, esse é um quadro que já se mostrou menos animador. 

A correção e o sentido original do texto seriam mantidos caso se substituísse a conjunção 

“Porém” (linha 3) por Mas (errado)  

 

18. No segundo parágrafo, o trecho que se segue aos dois pontos descreve aquilo em que 

consiste o “argumento puramente utilitarista”. 

Certo 

19. A oração “Desprovidos de valor próprio ou da relevância jurídica no direito penal” 

introduz no período uma ideia de concessão (l. 10) , razão por que poderia ser corretamente 

introduzida por Embora, feito o devido ajuste na inicial maiúscula da palavra “Desprovidos” 

Certo. Embora desprovidos de valor próprio ou da relevância jurídica no direito penal, os 

animais são tema de direito civil.  



20. Caso os termos “coisas semoventes” e “objetos que possuem a capacidade de mover” 

fossem intercambiados, a correção e o sentido seriam mantidos. 

Original: Ainda são estudados na atualidade brasileira sob influência do Direito Romano, como 

simples coisas semoventes, como se desprovidos fossem da capacidade de sentirem dor ou 

apego. Em jurisprudência majoritária, são apenas objetos que possuem a capacidade de mover 

e que podem acrescentar lucros aos seus proprietários. 

Reescritura: Ainda são estudados na atualidade brasileira sob influência do Direito Romano, 

como simples coisas semoventes objetos que possuem a capacidade de se mover, como se 

desprovidos fossem da capacidade de sentirem dor ou apego. Em jurisprudência majoritária, 

são apenas objetos que possuem a capacidade de se mover coisas semoventes e que podem 

acrescentar lucros aos seus proprietários. 

Errado: quebra da simetria no fim do período, visto que um adjunto adnominal (“semoventes”) 

estaria em coordenação com uma oração adjetiva (“que podem acrescentar lucros aos seus 

proprietários”). Na prova discursiva, é frequente que o Cespe despontue esse tipo de 

construção, como erro de morfossintaxe. 

 

Claiton Natal - Bacharel e licenciado em Língua Portuguesa, é conhecido 

principalmente por ser especialista em provas para concursos públicos. 

Já lecionou em escolas, cursos pré-vestibulares e faculdades. 

Atualmente, atua em preparatórios para concursos públicos e ministra 

cursos e palestras em empresas, órgãos públicos e faculdades. 

 

Tereza Cavalcanti – Professora de língua portuguesa desde 1984. 

Formada pela Universidade de Brasília em 1986 (Letras – Português), 

com especialização em Literatura Brasileira pela mesma instituição e em 

Docência para Ensino Superior pelo IESB. Trabalhou em educação 

regular (ensino médio e superior) e em cursos preparatórios para 

vestibular durante vinte e cinco anos. Há vinte anos, dedica-se à 

preparação para concurso público, ministrando aulas de gramática, 

interpretação de texto, redação oficial e redação discursiva. Aprovada em diversos concursos 

(Secretaria de Educação, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Colégio Militar, Correios, IF-DF, 

Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Militar), encontrou nas aulas para concurso sua 

verdadeira vocação e tem-se dedicado exclusivamente a essa área há dez anos. 


