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1. Leia o seguinte texto:
“O racismo é processo político. Político (porque/por que/porquê/por quê), como processo
sistêmico de (descriminação/discriminação) que influencia a organização da sociedade,
depende de poder político; (...). Por isso, é absolutamente sem sentido a ideia de racismo
reverso” (ALMEIDA, Silvio. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Jandaíra, 2021,
pp. 52/53).
Assinale a alternativa CORRETA, que indique o uso correto dos termos alternativos
ressaltados em negrito e sublinhado no trecho acima:
(a) Por que e descriminação.
(b) Porque e discriminação.
(c) Por que e discriminação.
(d) Porquê e descriminação.

2. Leia o seguinte texto:
“Choro sobre as minhas páginas imperfeitas, mas os vindouros, se as lerem, sentirão
mais com o meu choro do que sentiriam com a perfeição, se eu a conseguisse, que me
privaria de chorar e portanto até de escrever. O perfeito não se manifesta. O santo chora, e
é humano. Deus está calado. Por isso podemos amar o santo, mas não podemos amar a
Deus” (PESSOA, Fernando. O livro do desassossego. Porto: Assírio e Alvim, 2014, p. 79)
Assinale a alternativa CORRETA a respeito da interpretação do trecho acima:
(a) O amor está diretamente atrelado à perfeição.
(b) Pessoa almeja à perfeição.
(c) Os homens santos escrevem.
(d) O imperfeito é mais expressivo e, portanto, mais humano.

3. Leia o seguinte texto:
“Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a língua as publique”
(ASSIS, Machado. Dom Casmurro. São Paulo: Martin Claret, 2021, p. 179).
Assinale a alternativa em que as funções do termo “que”, negritados e sublinhados no
texto acima, são CORRETAMENTE apontadas.
(a) Pronome interrogativo e conjunção explicativa.
(b) Conjunção causal e pronome relativo.
(c) Pronome relativo e conjunção temporal.
(d) Advérbio de intensidade e conjunção concessiva.



4. Assinale a opção em que a afirmativa apresenta um erro de concordância nominal.
(a) Os investidores agem tal qual abutres.
(b) Aquelas crianças bagunceiras foram punidas como tal.
(c) Ela cometeu tais atos que considerou inomináveis e hediondos.
(d) Qualquer alternativa é bastante prejudicial.

5. Leia o seguinte trecho:
“Comparado ao cérebro humano, o machine learning não é particularmente eficiente. Uma
criança põe o dedo no fogão, sente dor, e compreende pelo resto da vida a correlação
entre o metal quente e a mão latejante. E ela também escolhe a palavra para isso:
queimar. Um programa de machine learning, em contrapartida, normalmente irá precisar
de milhões ou bilhões de pontos de dados para criar seus modelos estatísticos de causa
e efeito. Mas, pela primeira vez na história, esse petabytes de dados estão agora
prontamente disponíveis, juntamente com computadores poderosos para processá-los. E,
para diversas tarefas, o machine learning se prova mais flexível e com mais nuances do
que os programas tradicionais regidos por regras” (O’NEIL, Cathy. Algoritmos de
Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia.
Santo André: Editora Rua do Sabão, 2020, p. 121).
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da interpretação do trecho acima:
(a) O machine learning fornece mais flexibilidade e nuances que a mente humana.
(b) O machine learning funciona a partir da lógica causal.
(c) A quantidade de informação disponível é condição necessária para o machine
learning.
(d) Uma criança é capaz de interpretar o seu mundo de forma particularmente eficiente.

6. Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao uso da crase:
(a) A PGE abrirá às 8 horas.
(b) O Procurador gosta de ir à pé para a casa.
(c) Este computador pertence à João.
(d) O pagamento da dívida será feito à prazo.

7. Assinale a alternativa INCORRETA, quanto ao uso da vírgula:
(a) Ele foi aprovado, Joana.
(b) Os Procuradores, compareceram à reunião.
(c) Boa tarde, Pedro! Podemos marcar nossa reunião?
(d) Violaram, principalmente, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas CORRETAMENTE.
(a) Chingar / Chilique / Gesto.
(b) Cangica / Dirigir / Paralisar.
(c) Aparência / Análise / Discussão.
(d) Encomodar / Subsídio / Excesso.



9. Complete o espaço abaixo com o pronome de tratamento adequado para completar a
frase, incluída em um requerimento dirigido a um Juiz.
Vossa_________________ poderá analisar todos os processos antes do recesso.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do texto.
(a) Senhoria.
(b) Excelência.
(c) Eminência.
(d) Magnificência.

10. Quanto ao uso de mas / más / mais, marque a alternativa INCORRETA.
(a) A proposta apresentada pelo exequente parece ser viável, mais não contempla a
correção monetária.
(b) É uma das cidades mais populosas do Brasil.
(c) Aquelas pessoas são más.
(d) Sou muito calmo, mas estou muito agitado agora.

GABARITO:
1. B
2. D
3. C
4. B
5. A
6. A
7. B
8. C
9. B
10. A


