
   
  

 

PROVA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AJAJ 

QUESTÕES DE REDAÇÃO DISCURSIVA E TEXTO 

 

Questão 03 (Modelo de prova divulgado pelo Gran Cursos Online)  

Questão 06 (Modelo de prova divulgado pelo Cebraspe) 

 

QUESTÃO NÚMERO 3 

No terceiro parágrafo, com o emprego de “porém” (L.17), o autor expressa uma oposição entre a ideia de “racionalização 

e secularização” (L.16) do conceito de dignidade humana e a manutenção da “igualdade de todos os homens em 

dignidade e liberdade” (L. 17 e 18).   

Resposta: Errado! 

ARGUMENTAÇÃO: 

Solicito a esta douta Banca a alteração do gabarito do item 4, referente ao texto CB1A1AAA da 

prova de Conhecimentos Básicos – dado como “Errado” – pelo fato de que a firmação da assertiva dada 

como errada não condizer com a realidade lógico-argumentativa do texto em questão, conforme se justifica 

a seguir:  

Um olhar mais apurado no trecho constante das linhas de 15 a 18, “(...) a concepção da dignidade 

da pessoa humana passa por um procedimento de racionalização e secularização, mantendo-se, porém, a 

noção básica da igualdade de todos os homens em dignidade e liberdade", deixa evidente a noção (ideia) 

de adversidade, ou seja, de contrário, entre o fato de a concepção da dignidade humana passar por um 

procedimento de racionalização e secularização e a ideia de manter a noção básica da igualdade de todos 

os homens em dignidade e liberdade.  

Conforme rege a Nova Gramática do Português Contemporâneo, do conceituado gramático e 

filologista Celso Ferreira da Cunha e de Lindley Cintra, as conjunções adversativas, dentre as quais se 

encontra a conjunção “porém”, ligam dois termos ou duas orações de igual função, acrescentando-lhes, 

porém, uma ideia de contraste. Resta claro, então, que a conjunção “porém”, no trecho em tela, expressa 

uma ideia de oposição entre as afirmações constantes das duas orações coordenadas. 

Assim, reitero a necessidade de alteração do gabarito de Errado para Certo. Termos nos quais 

peço deferimento. 
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