
  

 
  

PROVA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AJAA 

RECURSO 

QUESTÃO DE GRAMÁTICA 

 

Questão 05 (Modelo de prova divulgado pelo Gran Cursos Online) 

Questão 02 (Modelo de prova divulgado pelo Cebraspe) 

 

 

      No pensamento filosófico da Antiguidade, a dignidade (dignitas) da pessoa humana era alcançada pela 

posição social ocupada pelo indivíduo, bem como pelo grau de  reconhecimento dos demais membros da 

comunidade. A partir disso, poder-se-ia falar em uma quantificação (hierarquia) da dignidade, o que 

permitia admitir a existência de pessoas mais dignas ou menos dignas.  

 

ITEM 5 (Modelo de prova Gran) 

No primeiro parágrafo, os parênteses foram empregados para isolar palavras cuja função é explicar o sentido 

do elemento que imediatamente lhes antecede. 

Gabarito Oficial Preliminar: E 

Nossa Avaliação: C 

 

 

ARGUMENTAÇÃO: 

Os termos “dignitas” e “hierarquia” referem-se, respectivamente, aos substantivos fundamentais “dignidade” 

e “quantificação”. Notamos, ainda, que há clara equivalência de sentido entre “dignidade” e “dignitas”; e 

entre “hierarquia” e “quantificação”. Importante! Explicar é ratificar, ou seja, dizer de novo. Rocha Lima, 

na Gramática normativa da Língua Portuguesa, assinala: “É importante acentuar que o substantivo 

fundamental e o aposto que se lhe junta designam sempre o mesmo ser”. Citei apenas a redação de Rocha 

Lima, no entanto friso que esta é a visão dos principais gramáticos da Língua Portuguesa (Celso Cunha, 

Evanildo Bechara, Adriano da Gama Kury, Domingos Paschoal Cegalla). Todos mostram, em seus exemplos, 

que há correspondência semântica entre o termo fundamental e o termo que explica. Ressalto: temos todas 

as características de aposto explicativo nos dois termos entre parênteses. Agora, elenco os quesitos desta 

função sintática: 

1. refere-se a substantivo ou palavra com valor de substantivo.  

2.  é expressão de natureza substantiva 

3. tem de ter identidade semântica com o termo a que se refere.  



  

 
  

4. refere-se a termo de característica única 

5. é isolado por vírgulas, parênteses ou travessões.  

 

Dessa forma, não há dúvida de que os termos “dignitas” e “hierarquia” exercem a função sintática de 

aposto explicativo.  Pergunto: podemos ter um aposto explicativo que não explica? Esta pergunta é 

meramente retórica, pois é claro que a função precípua do aposto explicativo é confirmar, dizer de 

novo.  
 

Nesses termos, solicita-se considerar CERTO este item.  
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