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Não há como se pensar em preparação eficiente para concursos públicos sem que se
adquira experiência respondendo questões de provas anteriores.
Resolver questões de concursos passados aprimora a preparação e é a melhor forma de
avaliar seus conhecimentos sobre a teoria que você já estudou.
Quando você resolve provas anteriores, acaba conhecendo a forma de cobrança da teoria
exigida no edital. Com isso, você percebe onde precisa focar mais e fica atento a detalhes
que poderiam passar despercebidos.
Se compararmos dois candidatos com o mesmo número de horas de estudo, sendo que
um dedicou-se somente à teoria e o outro utilizou parte do tempo para a resolução de
provas anteriores da banca examinadora, o segundo provavelmente chegará à prova com
muito mais segurança e condições de obter melhores resultados.

É praticando que você aprende!
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Português
Questão 1: CESPE - INSS/2016
Texto
Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez teria um escritório
para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda
de reflexões e leitura: uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria
a grande e sonhada estante onde caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a
seu Joaquim, um marceneiro que tinha oficina na rua Garcia D’Ávila com Barão da Torre.
O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era quase em frente ao prédio onde
morava Mário Pedrosa, entre a Farme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinicius de
Moraes. Estava ali havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto
que, quando seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria
entregue a estante, tive um momento de hesitação. Mas foi só um momento. Pensei
rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227”. Mas
lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao
do Mário, havia uma diferença na numeração.
― Visconde de Pirajá, 127 ― respondi, e seu Joaquim desenhou o endereço na nota.
― Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês estará lá sua estante.
― Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz esse prazo.
― A estante é grande, dá muito trabalho... Digamos, três semanas.
Ferreira Gullar. A estante. In: A estranha vida banal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989
(com adaptações).
Julgue o seguinte item, a respeito de aspectos linguísticos do texto.
A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados, caso se substituísse o
trecho “lembrei-me de que” por lembrei que.
Certo
Errado

Questão 2: CESPE - INSS/2016
Texto
Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez teria um escritório
para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda
de reflexões e leitura: uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria
a grande e sonhada estante onde caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a
seu Joaquim, um marceneiro que tinha oficina na rua Garcia D’Ávila com Barão da Torre.
O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era quase em frente ao prédio onde
morava Mário Pedrosa, entre a Farme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinicius de
Moraes. Estava ali havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto
que, quando seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria
entregue a estante, tive um momento de hesitação. Mas foi só um momento. Pensei
rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227”. Mas
lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao
do Mário, havia uma diferença na numeração.
― Visconde de Pirajá, 127 ― respondi, e seu Joaquim desenhou o endereço na nota.
― Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês estará lá sua estante.
― Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz esse prazo.
― A estante é grande, dá muito trabalho... Digamos, três semanas.
Ferreira Gullar. A estante. In: A estranha vida banal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989
(com adaptações).
Julgue o seguinte item, a respeito de aspectos linguísticos do texto.
Seria mantida a correção do texto caso o trecho “onde caberiam” fosse substituído por
que caberia.
Certo
Errado

Questão 3: CESPE - INSS/2016
Texto
Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez teria um escritório
para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda
de reflexões e leitura: uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria
a grande e sonhada estante onde caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a
seu Joaquim, um marceneiro que tinha oficina na rua Garcia D’Ávila com Barão da Torre.
O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era quase em frente ao prédio onde
morava Mário Pedrosa, entre a Farme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinicius de
Moraes. Estava ali havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto
que, quando seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria
entregue a estante, tive um momento de hesitação. Mas foi só um momento. Pensei
rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227”. Mas
lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao
do Mário, havia uma diferença na numeração.
― Visconde de Pirajá, 127 ― respondi, e seu Joaquim desenhou o endereço na nota.
― Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês estará lá sua estante.
― Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz esse prazo.
― A estante é grande, dá muito trabalho... Digamos, três semanas.
Ferreira Gullar. A estante. In: A estranha vida banal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989
(com adaptações).
No que se refere aos sentidos do texto, julgue o próximo item.
A expressão “armar ali a minha tenda” foi empregada no texto em sentido figurado.
Certo
Errado

Questão 4: CESPE - INSS/2016
Texto
Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez teria um escritório
para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda
de reflexões e leitura: uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria
a grande e sonhada estante onde caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a
seu Joaquim, um marceneiro que tinha oficina na rua Garcia D’Ávila com Barão da Torre.
O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era quase em frente ao prédio onde
morava Mário Pedrosa, entre a Farme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinicius de
Moraes. Estava ali havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto
que, quando seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria
entregue a estante, tive um momento de hesitação. Mas foi só um momento. Pensei
rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227”. Mas
lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao
do Mário, havia uma diferença na numeração.
― Visconde de Pirajá, 127 ― respondi, e seu Joaquim desenhou o endereço na nota.
― Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês estará lá sua estante.
― Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz esse prazo.
― A estante é grande, dá muito trabalho... Digamos, três semanas.
Ferreira Gullar. A estante. In: A estranha vida banal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989
(com adaptações).
No que se refere aos sentidos do texto, julgue o próximo item.
O verbo dever foi empregado no sentido de ser provável.
Certo
Errado

Questão 5: FCC - INSS/2012
Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte.
Em vida, Gustav Mahler (1860-1911), tanto por sua personalidade artística como por sua
obra, foi alvo de intensas polêmicas – e de desprezo por boa parte da crítica. A

incompreensão estética e o preconceito antissemita também o acompanhariam
postumamente e foram raros os maestros que, nas décadas que se seguiram à sua morte, se
empenharam na apresentação de suas obras. Durante os anos 60, porém, uma virada
totalmente inesperada levou a obra de Mahler ao início de uma era de sucessos sem
precedentes, que perdura até hoje. Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram o
compositor, enquanto gravações discográficas divulgavam uma obra até então desconhecida
do grande público.
Há uma série de fatores envolvidos na transformação de Mahler em figura central da
história da música do século XX. A visão de mundo de uma geração mais jovem certamente
teve influência central aqui: o dilaceramento interior de Mahler, seu interesse pelos
problemas fundamentais da existência humana, seu pacifismo, seu engajamento contra a
opressão social e seu posicionamento em favor do respeito à integridade da natureza – tudo
isso se tornou, subitamente, muito atual para a geração que nasceu no pós-guerra.
O amor incondicional de Mahler pela natureza sempre esteve presente em sua obra. O
compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão, recolhendose em
pequenas cabanas na paz dos Alpes austríacos. Em Steinbach, Mahler empreendia longas
caminhadas que lhe proporcionaram inspiração para sinfonias.
Comparar a simplicidade espartana dessas casinhas com a enorme complexidade das obras
ali criadas diz muito sobre a genialidade do compositor – e, sobretudo, sobre a real origem
de sua musicalidade. Totalmente abandonadas e esquecidas na Áustria no pós-guerra, essas
casinhas de Mahler hoje se transformaram em memoriais, graças à ação da Sociedade
Internacional Gustav Mahler. O mundo onírico dos Alpes do início do século XX certamente
voltará à memória de quem, tendo uma imagem desses despojados retiros musicais de
Mahler, voltar a ouvir sua música grandiosa.
(Adaptado: Klaus Billand. Gustav Mahler: a criação de um ícone. Revista 18. Ano IV, n. 15,
março/abril/ maio de 2006, p. 52-53. Disponível em:
<http.//www.cebrap.org.br/v1/upload/biblioteca_ virtual/GIANNOTTI_Tolerancia
%20maxima.pdf> Acesso em: 22 dez. 2011)
Considerando-se o contexto, o elemento grifado foi substituído de maneira INADEQUADA
em:
a) ... o acompanhariam postumamente... = após a morte
b) ... uma era de sucessos sem precedentes... = inéditos
c) O amor incondicional de Mahler... = irrestrito

d) ... despojados retiros musicais... = singelos
e) O mundo onírico dos Alpes... = nebuloso

Questão 6: FCC - INSS/2012
Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte.
Em vida, Gustav Mahler (1860-1911), tanto por sua personalidade artística como por sua
obra, foi alvo de intensas polêmicas – e de desprezo por boa parte da crítica. A
incompreensão estética e o preconceito antissemita também o acompanhariam
postumamente e foram raros os maestros que, nas décadas que se seguiram à sua morte, se
empenharam na apresentação de suas obras. Durante os anos 60, porém, uma virada
totalmente inesperada levou a obra de Mahler ao início de uma era de sucessos sem
precedentes, que perdura até hoje. Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram o
compositor, enquanto gravações discográficas divulgavam uma obra até então desconhecida
do grande público.
Há uma série de fatores envolvidos na transformação de Mahler em figura central da
história da música do século XX. A visão de mundo de uma geração mais jovem certamente
teve influência central aqui: o dilaceramento interior de Mahler, seu interesse pelos
problemas fundamentais da existência humana, seu pacifismo, seu engajamento contra a
opressão social e seu posicionamento em favor do respeito à integridade da natureza – tudo
isso se tornou, subitamente, muito atual para a geração que nasceu no pós-guerra.
O amor incondicional de Mahler pela natureza sempre esteve presente em sua obra. O
compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão, recolhendose em
pequenas cabanas na paz dos Alpes austríacos. Em Steinbach, Mahler empreendia longas
caminhadas que lhe proporcionaram inspiração para sinfonias.
Comparar a simplicidade espartana dessas casinhas com a enorme complexidade das obras
ali criadas diz muito sobre a genialidade do compositor – e, sobretudo, sobre a real origem
de sua musicalidade. Totalmente abandonadas e esquecidas na Áustria no pós-guerra, essas
casinhas de Mahler hoje se transformaram em memoriais, graças à ação da Sociedade
Internacional Gustav Mahler. O mundo onírico dos Alpes do início do século XX certamente
voltará à memória de quem, tendo uma imagem desses despojados retiros musicais de
Mahler, voltar a ouvir sua música grandiosa.

(Adaptado: Klaus Billand. Gustav Mahler: a criação de um ícone. Revista 18. Ano IV, n. 15,
março/abril/ maio de 2006, p. 52-53. Disponível em:
<http.//www.cebrap.org.br/v1/upload/biblioteca_ virtual/GIANNOTTI_Tolerancia
%20maxima.pdf> Acesso em: 22 dez. 2011)
Na frase O compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão, o termo
sublinhado exerce a mesma função sintática que o termo em destaque na frase:
a) A visão de mundo de uma geração mais jovem teve influência central aqui.
b) Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram o compositor.
c) Em vida, Mahler foi alvo de intensas polêmicas.
d) Mahler empreendia longas caminhadas que lhe proporcionaram inspiração para
grandiosas sinfonias.
e) Essas casinhas das alturas alpinas hoje se transformaram em memoriais.

Questão 7: FCC - INSS/2012
Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte.
Em vida, Gustav Mahler (1860-1911), tanto por sua personalidade artística como por sua
obra, foi alvo de intensas polêmicas – e de desprezo por boa parte da crítica. A
incompreensão estética e o preconceito antissemita também o acompanhariam
postumamente e foram raros os maestros que, nas décadas que se seguiram à sua morte, se
empenharam na apresentação de suas obras. Durante os anos 60, porém, uma virada
totalmente inesperada levou a obra de Mahler ao início de uma era de sucessos sem
precedentes, que perdura até hoje. Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram o
compositor, enquanto gravações discográficas divulgavam uma obra até então desconhecida
do grande público.
Há uma série de fatores envolvidos na transformação de Mahler em figura central da
história da música do século XX. A visão de mundo de uma geração mais jovem certamente
teve influência central aqui: o dilaceramento interior de Mahler, seu interesse pelos
problemas fundamentais da existência humana, seu pacifismo, seu engajamento contra a
opressão social e seu posicionamento em favor do respeito à integridade da natureza – tudo
isso se tornou, subitamente, muito atual para a geração que nasceu no pós-guerra.
O amor incondicional de Mahler pela natureza sempre esteve presente em sua obra. O
compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão, recolhendose em
pequenas cabanas na paz dos Alpes austríacos. Em Steinbach, Mahler empreendia longas

caminhadas que lhe proporcionaram inspiração para sinfonias.
Comparar a simplicidade espartana dessas casinhas com a enorme complexidade das obras
ali criadas diz muito sobre a genialidade do compositor – e, sobretudo, sobre a real origem
de sua musicalidade. Totalmente abandonadas e esquecidas na Áustria no pós-guerra, essas
casinhas de Mahler hoje se transformaram em memoriais, graças à ação da Sociedade
Internacional Gustav Mahler. O mundo onírico dos Alpes do início do século XX certamente
voltará à memória de quem, tendo uma imagem desses despojados retiros musicais de
Mahler, voltar a ouvir sua música grandiosa.
(Adaptado: Klaus Billand. Gustav Mahler: a criação de um ícone. Revista 18. Ano IV, n. 15,
março/abril/ maio de 2006, p. 52-53. Disponível em:
<http.//www.cebrap.org.br/v1/upload/biblioteca_ virtual/GIANNOTTI_Tolerancia
%20maxima.pdf> Acesso em: 22 dez. 2011)
Consta que, durante o verão, em meio ...... beleza das montanhas dos Alpes, Mahler
buscava ...... inspiração necessária para compor sinfonias que, felizmente, foram legadas ......
gerações futuras.
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:
a) à - à - as
b) a - a - às
c) à - a - às
d) a - à - às
e) à - a - as

Questão 8: FCC - INSS/2012
Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte.
Em vida, Gustav Mahler (1860-1911), tanto por sua personalidade artística como por sua
obra, foi alvo de intensas polêmicas – e de desprezo por boa parte da crítica. A
incompreensão estética e o preconceito antissemita também o acompanhariam
postumamente e foram raros os maestros que, nas décadas que se seguiram à sua morte, se
empenharam na apresentação de suas obras. Durante os anos 60, porém, uma virada
totalmente inesperada levou a obra de Mahler ao início de uma era de sucessos sem
precedentes, que perdura até hoje. Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram o
compositor, enquanto gravações discográficas divulgavam uma obra até então desconhecida

do grande público.
Há uma série de fatores envolvidos na transformação de Mahler em figura central da
história da música do século XX. A visão de mundo de uma geração mais jovem certamente
teve influência central aqui: o dilaceramento interior de Mahler, seu interesse pelos
problemas fundamentais da existência humana, seu pacifismo, seu engajamento contra a
opressão social e seu posicionamento em favor do respeito à integridade da natureza – tudo
isso se tornou, subitamente, muito atual para a geração que nasceu no pós-guerra.
O amor incondicional de Mahler pela natureza sempre esteve presente em sua obra. O
compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão, recolhendose em
pequenas cabanas na paz dos Alpes austríacos. Em Steinbach, Mahler empreendia longas
caminhadas que lhe proporcionaram inspiração para sinfonias.
Comparar a simplicidade espartana dessas casinhas com a enorme complexidade das obras
ali criadas diz muito sobre a genialidade do compositor – e, sobretudo, sobre a real origem
de sua musicalidade. Totalmente abandonadas e esquecidas na Áustria no pós-guerra, essas
casinhas de Mahler hoje se transformaram em memoriais, graças à ação da Sociedade
Internacional Gustav Mahler. O mundo onírico dos Alpes do início do século XX certamente
voltará à memória de quem, tendo uma imagem desses despojados retiros musicais de
Mahler, voltar a ouvir sua música grandiosa.
(Adaptado: Klaus Billand. Gustav Mahler: a criação de um ícone. Revista 18. Ano IV, n. 15,
março/abril/ maio de 2006, p. 52-53. Disponível em:
<http.//www.cebrap.org.br/v1/upload/biblioteca_ virtual/GIANNOTTI_Tolerancia
%20maxima.pdf> Acesso em: 22 dez. 2011)
As normas de concordância estão plenamente atendidas em:
a) Sempre houveram pessoas sensíveis o suficiente para perceberem a enorme riqueza e a
profundidade que poderiam atingir a música de Mahler.
b) Entre os que reconheceram o talento de Mahler em vida está o escultor francês
Auguste Rodin, que esculpiu, em 1909, vários bustos do compositor.
c) Prematuramente falecido, Mahler não chegou a usufruir do prestígio que lhe
dedicaram, anos depois de sua morte, a geração seguinte.
d) Mahler foi regente titular da Ópera Imperial de Viena, da qual se tornou diretor artístico
em 1897, sendo que, depois de anos no cargo, certas perseguições os fizera abandonar a
função.

e) Não couberam aos contemporâneos de Mahler prestar-lhe as justas homenagens que
cabem a um gênio artístico de sua envergadura.

Questão 9: CESPE - INSS/2016
Texto
Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez teria um escritório
para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda
de reflexões e leitura: uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria
a grande e sonhada estante onde caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a
seu Joaquim, um marceneiro que tinha oficina na rua Garcia D’Ávila com Barão da Torre.
O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era quase em frente ao prédio onde
morava Mário Pedrosa, entre a Farme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinicius de
Moraes. Estava ali havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto
que, quando seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria
entregue a estante, tive um momento de hesitação. Mas foi só um momento. Pensei
rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227”. Mas
lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao
do Mário, havia uma diferença na numeração.
― Visconde de Pirajá, 127 ― respondi, e seu Joaquim desenhou o endereço na nota.
― Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês estará lá sua estante.
― Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz esse prazo.
― A estante é grande, dá muito trabalho... Digamos, três semanas.
Ferreira Gullar. A estante. In: A estranha vida banal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989
(com adaptações).
Julgue o seguinte item, a respeito de aspectos linguísticos do texto.
A forma verbal “teria” está flexionada na terceira pessoa do singular, para concordar com
“apartamento”, núcleo do sujeito da oração em que ocorre.
Certo
Errado

Questão 10: CESPE - INSS/2016
Texto
Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez teria um escritório
para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda
de reflexões e leitura: uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria
a grande e sonhada estante onde caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a
seu Joaquim, um marceneiro que tinha oficina na rua Garcia D’Ávila com Barão da Torre.
O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era quase em frente ao prédio onde
morava Mário Pedrosa, entre a Farme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinicius de
Moraes. Estava ali havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto
que, quando seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria
entregue a estante, tive um momento de hesitação. Mas foi só um momento. Pensei
rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227”. Mas
lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao
do Mário, havia uma diferença na numeração.
― Visconde de Pirajá, 127 ― respondi, e seu Joaquim desenhou o endereço na nota.
― Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês estará lá sua estante.
― Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz esse prazo.
― A estante é grande, dá muito trabalho... Digamos, três semanas.
Ferreira Gullar. A estante. In: A estranha vida banal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989
(com adaptações).
Julgue o seguinte item, a respeito de aspectos linguísticos do texto.
No período “Tanto que, quando (...) momento de hesitação”, o emprego de todas as
vírgulas deve-se à mesma regra de pontuação.
Certo
Errado

Questão 11: CESPE - INSS/2016
Bibliotecas sempre deram muito o que falar. Grandes monarquias jamais deixaram de
possuir as suas, e cuidavam delas estrategicamente. Afinal, dotes de princesas foram
negociados tendo livros como objetos de barganha; tratados diplomáticos versaram sobre

essas coleções. Os monarcas portugueses, após o terremoto que dizimou Lisboa, se
orgulhavam de, a despeito dos destroços, terem erguido uma grande biblioteca: a Real
Livraria. D. José chamava-a de joia maior do tesouro real. D. João VI, mesmo na correria da
partida para o Brasil, não se esqueceu dos livros. Em três diferentes levas, a Real Biblioteca
aportou nos trópicos, e foi até mesmo tema de disputa.
Internet: <http://observatoriodaimprensa.com.br> (com adaptações).
Acerca de aspectos linguísticos e dos sentidos do texto acima, julgue o item que se segue.
O sinal de dois-pontos empregado imediatamente após “biblioteca” introduz um termo de
natureza explicativa.
Certo
Errado

Questão 12: FCC - INSS/2012
Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte.
Em vida, Gustav Mahler (1860-1911), tanto por sua personalidade artística como por sua
obra, foi alvo de intensas polêmicas – e de desprezo por boa parte da crítica. A
incompreensão estética e o preconceito antissemita também o acompanhariam
postumamente e foram raros os maestros que, nas décadas que se seguiram à sua morte, se
empenharam na apresentação de suas obras. Durante os anos 60, porém, uma virada
totalmente inesperada levou a obra de Mahler ao início de uma era de sucessos sem
precedentes, que perdura até hoje. Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram o
compositor, enquanto gravações discográficas divulgavam uma obra até então desconhecida
do grande público.
Há uma série de fatores envolvidos na transformação de Mahler em figura central da
história da música do século XX. A visão de mundo de uma geração mais jovem certamente
teve influência central aqui: o dilaceramento interior de Mahler, seu interesse pelos
problemas fundamentais da existência humana, seu pacifismo, seu engajamento contra a
opressão social e seu posicionamento em favor do respeito à integridade da natureza – tudo
isso se tornou, subitamente, muito atual para a geração que nasceu no pós-guerra.
O amor incondicional de Mahler pela natureza sempre esteve presente em sua obra. O
compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão, recolhendose em

pequenas cabanas na paz dos Alpes austríacos. Em Steinbach, Mahler empreendia longas
caminhadas que lhe proporcionaram inspiração para sinfonias.
Comparar a simplicidade espartana dessas casinhas com a enorme complexidade das obras
ali criadas diz muito sobre a genialidade do compositor – e, sobretudo, sobre a real origem
de sua musicalidade. Totalmente abandonadas e esquecidas na Áustria no pós-guerra, essas
casinhas de Mahler hoje se transformaram em memoriais, graças à ação da Sociedade
Internacional Gustav Mahler. O mundo onírico dos Alpes do início do século XX certamente
voltará à memória de quem, tendo uma imagem desses despojados retiros musicais de
Mahler, voltar a ouvir sua música grandiosa.
(Adaptado: Klaus Billand. Gustav Mahler: a criação de um ícone. Revista 18. Ano IV, n. 15,
março/abril/ maio de 2006, p. 52-53. Disponível em:
<http.//www.cebrap.org.br/v1/upload/biblioteca_ virtual/GIANNOTTI_Tolerancia
%20maxima.pdf> Acesso em: 22 dez. 2011)
Está adequado o emprego do elemento sublinhado em:
a) Mahler, compositor a quem as gerações seguintes fizeram justiça, foi muito
incompreendido em vida.
b) A obra de Mahler, na qual tantos manifestaram incompreensão, acabou marcando o
século XX.
c) Visitando Steinbach, aonde Mahler tanto se inspirou musicalmente, o turista
reconhecerá a paz de que se beneficiou o compositor.
d) Mahler amava a paz da natureza, em cuja se valeu para concentrar-se e compor.
e) O século XX, ao qual sobressaíram grandes compositores, como Mahler, foi marcado
por criações bastante polêmicas.

Questão 13: CESPE - INSS/2016
Bibliotecas sempre deram muito o que falar. Grandes monarquias jamais deixaram de
possuir as suas, e cuidavam delas estrategicamente. Afinal, dotes de princesas foram
negociados tendo livros como objetos de barganha; tratados diplomáticos versaram sobre
essas coleções. Os monarcas portugueses, após o terremoto que dizimou Lisboa, se
orgulhavam de, a despeito dos destroços, terem erguido uma grande biblioteca: a Real
Livraria. D. José chamava-a de joia maior do tesouro real. D. João VI, mesmo na correria da
partida para o Brasil, não se esqueceu dos livros. Em três diferentes levas, a Real Biblioteca
aportou nos trópicos, e foi até mesmo tema de disputa.

Internet: <http://observatoriodaimprensa.com.br> (com adaptações).
Acerca de aspectos linguísticos e dos sentidos do texto acima, julgue o item que se segue.
A expressão “essas coleções” retoma, por coesão, o termo “Bibliotecas”.
Certo
Errado

Questão 14: FCC - INSS/2012
Atenção: A questão baseia-se no texto seguinte.
Em vida, Gustav Mahler (1860-1911), tanto por sua personalidade artística como por sua
obra, foi alvo de intensas polêmicas – e de desprezo por boa parte da crítica. A
incompreensão estética e o preconceito antissemita também o acompanhariam
postumamente e foram raros os maestros que, nas décadas que se seguiram à sua morte, se
empenharam na apresentação de suas obras. Durante os anos 60, porém, uma virada
totalmente inesperada levou a obra de Mahler ao início de uma era de sucessos sem
precedentes, que perdura até hoje. Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram o
compositor, enquanto gravações discográficas divulgavam uma obra até então desconhecida
do grande público.
Há uma série de fatores envolvidos na transformação de Mahler em figura central da
história da música do século XX. A visão de mundo de uma geração mais jovem certamente
teve influência central aqui: o dilaceramento interior de Mahler, seu interesse pelos
problemas fundamentais da existência humana, seu pacifismo, seu engajamento contra a
opressão social e seu posicionamento em favor do respeito à integridade da natureza – tudo
isso se tornou, subitamente, muito atual para a geração que nasceu no pós-guerra.
O amor incondicional de Mahler pela natureza sempre esteve presente em sua obra. O
compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão, recolhendose em
pequenas cabanas na paz dos Alpes austríacos. Em Steinbach, Mahler empreendia longas
caminhadas que lhe proporcionaram inspiração para sinfonias.
Comparar a simplicidade espartana dessas casinhas com a enorme complexidade das obras
ali criadas diz muito sobre a genialidade do compositor – e, sobretudo, sobre a real origem
de sua musicalidade. Totalmente abandonadas e esquecidas na Áustria no pós-guerra, essas
casinhas de Mahler hoje se transformaram em memoriais, graças à ação da Sociedade

Internacional Gustav Mahler. O mundo onírico dos Alpes do início do século XX certamente
voltará à memória de quem, tendo uma imagem desses despojados retiros musicais de
Mahler, voltar a ouvir sua música grandiosa.
(Adaptado: Klaus Billand. Gustav Mahler: a criação de um ícone. Revista 18. Ano IV, n. 15,
março/abril/ maio de 2006, p. 52-53. Disponível em:
<http.//www.cebrap.org.br/v1/upload/biblioteca_ virtual/GIANNOTTI_Tolerancia
%20maxima.pdf> Acesso em: 22 dez. 2011)
Segundo o autor, o reconhecimento da grandeza artística de Mahler ao longo dos anos 60
deve-se, em larga medida,
a) à beleza única de suas obras, para a qual contribuíram largamente o amor incondicional
do compositor pelos sons e pela musicalidade da natureza.
b) à harmonia do conjunto de sua obra, que, por sua simplicidade intrínseca, pôde ser
amplamente compreendida pelas gerações seguintes.
c) ao advento de uma geração cujos valores, apesar da distância temporal, correspondiam
aos defendidos pelo compositor.
d) ao reconhecimento, ainda que tardio, de sua originalidade por maestros e grandes
intérpretes da música clássica com quem o compositor convivera.
e) à ação de organizações culturais que se dispuseram a divulgar a obra do compositor,
mesmo correndo o risco de sofrer represálias por parte do público.

Questão 15: CESPE - INSS/2016
Texto
Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez teria um escritório
para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda
de reflexões e leitura: uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria
a grande e sonhada estante onde caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a
seu Joaquim, um marceneiro que tinha oficina na rua Garcia D’Ávila com Barão da Torre.
O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era quase em frente ao prédio onde
morava Mário Pedrosa, entre a Farme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinicius de
Moraes. Estava ali havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto
que, quando seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria
entregue a estante, tive um momento de hesitação. Mas foi só um momento. Pensei
rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227”. Mas

lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao
do Mário, havia uma diferença na numeração.
― Visconde de Pirajá, 127 ― respondi, e seu Joaquim desenhou o endereço na nota.
― Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês estará lá sua estante.
― Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz esse prazo.
― A estante é grande, dá muito trabalho... Digamos, três semanas.
Ferreira Gullar. A estante. In: A estranha vida banal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989
(com adaptações).
No que se refere aos sentidos do texto, julgue o próximo item.
O trecho “dá muito trabalho” constitui uma referência de seu Joaquim à confecção da
estante, tarefa que, segundo ele, seria trabalhosa.
Certo
Errado

Questão 16: CESPE - INSS/2016
Texto
Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez teria um escritório
para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda
de reflexões e leitura: uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria
a grande e sonhada estante onde caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a
seu Joaquim, um marceneiro que tinha oficina na rua Garcia D’Ávila com Barão da Torre.
O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era quase em frente ao prédio onde
morava Mário Pedrosa, entre a Farme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinicius de
Moraes. Estava ali havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto
que, quando seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria
entregue a estante, tive um momento de hesitação. Mas foi só um momento. Pensei
rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227”. Mas
lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao
do Mário, havia uma diferença na numeração.

― Visconde de Pirajá, 127 ― respondi, e seu Joaquim desenhou o endereço na nota.
― Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês estará lá sua estante.
― Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz esse prazo.
― A estante é grande, dá muito trabalho... Digamos, três semanas.
Ferreira Gullar. A estante. In: A estranha vida banal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989
(com adaptações).
No que se refere aos sentidos do texto, julgue o próximo item.
De acordo com as informações do texto, é correto inferir que seu Joaquim era analfabeto,
uma vez que ele “desenhou o endereço na nota”.
Certo
Errado

Questão 17: CESPE - INSS/2016
Texto
Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez teria um escritório
para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda
de reflexões e leitura: uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria
a grande e sonhada estante onde caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a
seu Joaquim, um marceneiro que tinha oficina na rua Garcia D’Ávila com Barão da Torre.
O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era quase em frente ao prédio onde
morava Mário Pedrosa, entre a Farme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinicius de
Moraes. Estava ali havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto
que, quando seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria
entregue a estante, tive um momento de hesitação. Mas foi só um momento. Pensei
rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227”. Mas
lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao
do Mário, havia uma diferença na numeração.
― Visconde de Pirajá, 127 ― respondi, e seu Joaquim desenhou o endereço na nota.
― Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês estará lá sua estante.
― Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz esse prazo.
― A estante é grande, dá muito trabalho... Digamos, três semanas.

Ferreira Gullar. A estante. In: A estranha vida banal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989
(com adaptações).
No que se refere aos sentidos do texto, julgue o próximo item.
De acordo com as informações do texto, Vinicius de Moraes passou a morar no
apartamento onde antes residia Mário Pedrosa.
Certo
Errado

Questão 18: CESPE - INSS/2016
Texto
Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez teria um escritório
para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda
de reflexões e leitura: uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria
a grande e sonhada estante onde caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a
seu Joaquim, um marceneiro que tinha oficina na rua Garcia D’Ávila com Barão da Torre.
O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era quase em frente ao prédio onde
morava Mário Pedrosa, entre a Farme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinicius de
Moraes. Estava ali havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto
que, quando seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria
entregue a estante, tive um momento de hesitação. Mas foi só um momento. Pensei
rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227”. Mas
lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao
do Mário, havia uma diferença na numeração.
― Visconde de Pirajá, 127 ― respondi, e seu Joaquim desenhou o endereço na nota.
― Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês estará lá sua estante.
― Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz esse prazo.
― A estante é grande, dá muito trabalho... Digamos, três semanas.
Ferreira Gullar. A estante. In: A estranha vida banal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989
(com adaptações).

No que se refere aos sentidos do texto, julgue o próximo item.
O “momento de hesitação” vivido pelo narrador deveu-se ao medo de informar o
endereço a um desconhecido.
Certo
Errado

Questão 19: CESPE - INSS/2016
Bibliotecas sempre deram muito o que falar. Grandes monarquias jamais deixaram de
possuir as suas, e cuidavam delas estrategicamente. Afinal, dotes de princesas foram
negociados tendo livros como objetos de barganha; tratados diplomáticos versaram sobre
essas coleções. Os monarcas portugueses, após o terremoto que dizimou Lisboa, se
orgulhavam de, a despeito dos destroços, terem erguido uma grande biblioteca: a Real
Livraria. D. José chamava-a de joia maior do tesouro real. D. João VI, mesmo na correria da
partida para o Brasil, não se esqueceu dos livros. Em três diferentes levas, a Real Biblioteca
aportou nos trópicos, e foi até mesmo tema de disputa.
Internet: <http://observatoriodaimprensa.com.br> (com adaptações).
Acerca de aspectos linguísticos e dos sentidos do texto acima, julgue o item que se segue.
Princesas e diplomatas eram valorados conforme a qualidade das bibliotecas que seus
países possuíam e a parcela dos livros que estavam dispostos a ceder em negociações
diversas.
Certo
Errado

Questão 20: CESPE - INSS/2016
Bibliotecas sempre deram muito o que falar. Grandes monarquias jamais deixaram de
possuir as suas, e cuidavam delas estrategicamente. Afinal, dotes de princesas foram
negociados tendo livros como objetos de barganha; tratados diplomáticos versaram sobre
essas coleções. Os monarcas portugueses, após o terremoto que dizimou Lisboa, se
orgulhavam de, a despeito dos destroços, terem erguido uma grande biblioteca: a Real
Livraria. D. José chamava-a de joia maior do tesouro real. D. João VI, mesmo na correria da
partida para o Brasil, não se esqueceu dos livros. Em três diferentes levas, a Real Biblioteca
aportou nos trópicos, e foi até mesmo tema de disputa.

Internet: <http://observatoriodaimprensa.com.br> (com adaptações).
Acerca de aspectos linguísticos e dos sentidos do texto acima, julgue o item que se segue.
A Real Livraria foi erguida com os destroços resultantes do terremoto que atingiu Lisboa,
como símbolo da força de Portugal na superação da tragédia que acabava de assolar o
país.
Certo
Errado

Gabarito
1) Certo 2) Errado 3) Certo 4) Certo 5) E 6) A 7) C 8) B 9) Errado 10) Certo
11) Certo 12) A 13) Certo 14) C 15) Certo 16) Errado 17) Errado 18) Errado 19) Errado
20) Errado

