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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 12A1AAA

1. CESPE - 2018 - Polícia Federal - Perito Criminal Federal Área 2
Após sequestrarem a esposa de um gerente de determinado
banco, os sequestradores fizeram três ligações para o gerente, de
um celular não identificado, exigindo um resgate. As ligações foram
gravadas, e a polícia realizou uma análise das gravações.
Na primeira e na segunda gravação, falava um sequestrador do
sexo masculino. Ele disfarçava a voz com um tipo de fonação conhecida como crepitação (ou creaky voice), caracterizada por uma
baixa frequência fundamental e pulsos irregulares de vibração das
pregas vocais. Porém, sobretudo quando gritava — abrindo mais
a boca e aumentando a amplitude e a frequência fundamental da
voz —, o sequestrador não conseguia sustentar esse tipo de fonação em algumas palavras, deixando transparecer traços de fonação
modal e, consequentemente, traços mais característicos de sua voz
normal. Também se notou que o sequestrador empregava fricativa alveolopalatal surda [∫] nos sons sublinhados em palavras como
“poste” e “mais”; e usava fricativa alveolopalatal sonora [3] nos
sons sublinhados em palavras como “mesmo” e “desde”.
Na terceira gravação, era apenas a mulher do gerente quem
falava. Os sequestradores a haviam amordaçado, tendo colocado
uma vareta entre seus caninos, o que a forçava a movimentar parcialmente a língua, sem conseguir elevá-la para além dos caninos, e
a impedia de realizar qualquer tipo de obstrução usando os lábios.
A esposa do gerente conseguiu fugir do cativeiro, e três suspeitos foram presos. Os investigadores os interrogaram, e, posteriormente, as gravações do áudio dos interrogatórios foram comparadas com as falas dos sequestradores durante as ligações, gravadas
pelo celular do gerente.
A partir do texto apresentado, julgue o item a seguir.
A informação relativa ao ponto de articulação das consoantes
da fala dos suspeitos pode levar à identificação de sua provável região de origem, pois a posição dos articuladores em certas consoantes, como [s] versus [∫] em palavras como “poste” e “mais”, é um
dos aspectos que diferenciam as variedades regionais do português
brasileiro.
( ) CERTO
( ) ERRADO
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4. CESPE - 2014 - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal

Edgar Allan Poe. A carta roubada. In: Histórias extraordinárias.
Victor Civita, 1981. Tradução de Brenno Silveira e outros.
Julgue o seguinte item, relativo aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto 12A1AAA.
A supressão da vírgula empregada logo após a palavra “algum”
(l.59) manteria a correção gramatical do texto.
( ) CERTO
( ) ERRADO
3. CESPE - 2018 - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal

No que se refere aos aspectos linguísticos do fragmento de texto acima, julgue o próximo item.
O acento indicativo de crase em “à humanidade e à estabilidade” (L.2) é de uso facultativo, razão por que sua supressão não
prejudicaria a correção gramatical do texto.
( ) CERTO
( ) ERRADO
5. CESPE - 2014 - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal
O tráfico internacional de drogas começou a desenvolver-se em
meados da década de 70, tendo tido o seu boom na década de 80.
Esse desenvolvimento está estreitamente ligado à crise econômica
mundial. O narcotráfico determina as economias dos países produtores de coca e, ao mesmo tempo, favorece principalmente o sistema financeiro mundial. O dinheiro oriundo da droga corresponde
à lógica do sistema financeiro, que é eminentemente especulativo.
Este necessita, cada vez mais, de capital “livre” para girar, e o tráfico
de drogas promove o “aparecimento mágico” desse capital que se
acumula de modo rápido e se move velozmente.
A América Latina participa do narcotráfico na qualidade de
maior produtora mundial de cocaína, e um de seus países, a Colômbia, detém o controle da maior parte do tráfico internacional.
A cocaína gera “dependência” em grupos econômicos e até
mesmo nas economias de alguns países, como nos bancos da Flórida, em algumas ilhas do Caribe ou nos principais países produtores
— Peru, Bolívia e Colômbia, para citar apenas os casos de maior
destaque. Na Bolívia, os lucros com o narcotráfico chegam a US$ 1,5
bilhão contra US$ 2,5 bilhões das exportações legais.
Na Colômbia, o narcotráfico gera de US$ 2 a 4 bilhões, enquanto as exportações oficiais geram US$ 5,25 bilhões. Nesses países, a
corrupção é generalizada. Os narcotraficantes controlam o governo,
as forças armadas, o corpo diplomático e até as unidades encarregadas do combate ao tráfico. Não há setor da sociedade que não
tenha ligação com os traficantes e até mesmo a Igreja recebe contribuições destes.
Julgue o próximo item, referente aos sentidos do texto acima.
O texto, que se classifica como dissertativo, expõe a articulação
entre o tráfico internacional de drogas e o sistema financeiro mundial.

Internet: <www.cartacapital.com.br> (com adaptações).
No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do
texto apresentado, julgue o item seguinte.
O emprego do sinal indicativo de crase em “a uma paleta” (l.20)
manteria a correção gramatical do texto, uma vez que, no trecho, o
vocábulo “a” antecede palavras no feminino.
( ) CERTO
( ) ERRADO

( ) CERTO
( ) ERRADO
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6. CESPE - 2014 - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal

7. CESPE - 2014 - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal

Julgue o item a seguir, a respeito dos sentidos do texto acima.
O trecho “que não há produção possível (...) dos meios de produção” (L. 2 a 4) é a demonstração a que se refere a expressão “esta
demonstração” (L. 1 e 2).
( ) CERTO
( ) ERRADO
8. CESPE - 2000 - Polícia Federal - Agente Federal da Polícia
Federal

Julgue o item subsequente, acerca de ideias e estruturas linguísticas do texto acima.
No texto, as expressões “esses verbos” (L.1) e “Esse ciclo” (L.12)
têm a mesma finalidade: retomar termos ou ideias expressos anteriormente.
( ) CERTO
( ) ERRADO
Julgue o item a seguir quanto à organização das idéias e palavras do texto LP-III.
O segundo parágrafo estrutura-se sobre uma oposição: ativistas e ideólogos versus magnatas e devedores, correspondendo,
respectivamente, a “interesses da coletividade” e “vantagens particulares”.
( ) CERTO
( ) ERRADO
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9. CESPE - 2000 - Polícia Federal - Agente Federal da Polícia
Federal
Texto LP-III
A força da História
A História caprichosamente ofereceu aos brasileiros um símbolo de forte densidade, o de Tiradentes, para concretizar o mito
do herói nacional. O lado generoso do chefe da rebelião anticolonial
vem do transbordamento de seus objetivos, no sentido de tornar
coletiva a aspiração de ruptura e de liberdade. Não apenas um ato
de particular conveniência no mundo das relações humanas, mas
uma articulação de vulto nacional.
Enquanto os ativistas da Inconfidência (Tiradentes o maior e o
mais lúcido de todos) e os ideólogos lidavam com categorias universais, que pressupunham os interesses da coletividade brasileira,
outros aderentes circunstanciais, os magnatas e os devedores da
fazenda Real, ingressaram no processo de luta a fim de resguardar
vantagens particulares
Com efeito, a figura de Tiradentes implanta, na memória e no
coração da nacionalidade, o sentimento de poder e de grandeza
que torna cada um de nós um íntimo dos seres sobrenaturais, um
parceiro dos deuses.

11. CESPE - 2004 - Polícia Federal - Escrivão da Polícia Federal
- Regional

Ao se substituir o trecho “importante, que é” (L.2) por importante:, mantém-se a correção gramatical e a informação original do
período.
( ) CERTO
( ) ERRADO

(Fábio Lucas, Luzes e trevas – Minas Gerais no século XVIII.
Belo Horizonte: UFMG, 1998, p. 150-1; com adaptações)
Em língua portuguesa, a mudança na ordem das palavras nem
sempre provoca alteração nas relações semânticas entre elas. Os
itens abaixo reproduzem trechos do texto LP-III com alguma alteração na ordem dos termos. Julgue-o quanto à manutenção dos
sentidos originais do texto.
linhas de 16 a 19: na memória e no coração da nacionalidade, a
figura de Tiradentes implanta o sentimento de poder e de grandeza
que torna cada um de nós um íntimo dos seres sobrenaturais
( ) CERTO
( ) ERRADO

12. CESPE - 2004 - Polícia Federal - Escrivão da Polícia Federal
- Regional

10. CESPE - 2000 - Polícia Federal - Agente Federal da Polícia
Federal

As informações numéricas relativas às pesquisas que evidenciam a influência da mídia e dos videojogos no comportamento
agressivo constituem um argumento que reforça a tese do texto.
( ) CERTO
( ) ERRADO

em “obter-se” (l. 27), o sujeito indeterminado expresso pelo
pronome indefinido “se” refere-se à idéia de humanidade em geral.
( ) CERTO
( ) ERRADO
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