
   
  

PROVA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AJAA 

QUESTÕES DE TEXTO 

 

TEXTO 1 

Questão 1 

Gabarito: Certo 

O trecho “que proíbe que uns prejudiquem aos outros” traz a ideia de que ‘uns poderiam prejudicar outros’ 

e no trecho “o que impossibilita que uns e outros se prejudiquem”, a presença do pronome reflexivo 

recíproco denota a ideia de que ‘um poderia prejudicar ao outro’. Além do mais, proibir tem sentido 

diferente de impossibilitar. 

 

 Questão 2 

Gabarito: Certo  

 A conjunção “porém” expressa uma ideia de oposição entre o que se afirma nas duas orações coordenadas. 

Assim, tem-se que: “A concepção da dignidade da pessoa humana passa por um procedimento de 

racionalização e secularização, porém mantém a noção básica da igualdade de todos os homens em 

dignidade e liberdade”.    

 

 Questão 3 

 Gabarito: Errado  

 No primeiro caso, os parênteses isolam uma palavra que remete à origem do termo latino e no segundo, um 

desdobramento do sentido da palavra antecedente. 

 

 Questão 4  

 Gabarito Certo 

Esse é o típico caso de sinonímia contextual: embora as expressões não tenham o mesmo significado, a 

substituição de uma por outra não provoca prejuízo para a compreensão da ideia do texto.  

 

 

TEXTO 2 

 

 



   
  

Questão 5 

Gabarito: Errado  

O período “Uma vez que todos esses pressupostos são claramente ocidentais e facilmente distinguíveis de 

outras concepções de dignidade humana de outras culturas” tem sentido completamente diferente de 

“Considerando esses pressupostos obviamente ligados à noção ocidental de dignidade humana, que se 

diferencia das de outras culturas”: no primeiro, afirma-se que os pressupostos são ocidentais e distinguíveis 

de outras concepções de dignidade humana, e no segundo, que os pressupostos estão ligados à noção 

ocidental de dignidade humana.   Além disso, a reescrita proposta apresenta erros gramaticais, quais sejam: a 

ausência de acento indicativo de crase em “ligados à noção ocidental”; a inadequação da conjunção “porque” 

em lugar da expressão relativa “por que”; e a colocação pronominal em “que tornou-se”.  

 

Questão 6  

Gabarito: Errado  

O fragmento de texto em questão tem um viés expositivo, com foco na explanação do conceito de direitos 

humanos.  

OBS.: Acredito que o gabarito trará o item como certo, mas, neste caso, caberá recurso. 

 

TEXTO III 

 

Questão 7 

Gabarito: Certo  

Ambas as flexões preservam a correção gramatical, mas a alteração de uma para outra modificaria o sentido 

do trecho, uma vez que o sujeito da forma plural deixavam, que é “daquelas pessoas” (L.10), seria substituído 

pelo sujeito da forma verbal deixava – que passaria a ser “a dor” (L.10). 

 

Questão 8  

Gabarito: Certo  

os trechos “Não havia outra solução a não ser escrever” e “Era preciso colocar no papel e compartilhar a 

dor daquelas pessoas” evidenciam que, para a autora, aquela era uma forma de lidar com as dores e angústias 

que faziam parte de seu trabalho cotidiano e que ela, com frequência, trazia do tribunal.  

 

 

 



   
  

Questão 9  

Gabarito: Errado  
 

Consta, no terceiro parágrafo, apenas que as mulheres, quando estavam diante da juíza, transformavam 

os relatos em desabafos de uma vida inteira, ou seja, eram muitas horas de relatos, de “desabafos”. 

 

 

Questão 10 

 

Gabarito: Certo  

 

Trata-se de um aposto enumerativo, que serve para explicar quem representa o “nós” a que a autora se 

refere. 

 

 

 

Vânia Araújo 

Licenciada em Letras, pela Universidade de Brasília (UnB). Ministra aulas de 

Interpretação de textos e de Redação Discursiva há mais de dez anos nos 

principais cursos preparatórios para vestibulares e concursos do Distrito 

Federal. Já trabalhou também em cursos de Belo Horizonte e Goiânia. 


