
 

 

 
SÉRIE CORREÇÃO DE PROVAS DE PORTUGUÊS CESPE/UNB 

 

ANÁLISE 2 DE 10 

 

ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL/2018 

 

 

Olá, pessoal, tudo bem? Apresentamos a correção da prova de português do concurso para Escrivão de 

Polícia Federal/2018. Essa análise faz parte do projeto de correção de 10 provas de português realizadas 

pela banca CESPE/CEBRASPE, com a finalidade de permitir que vocês possam chegar ao dia da prova 

familiarizados com o tipo de cobrança feita por essa instituição. 

 

 

Esperamos que possam aproveitar bastante nossos comentários.  Forte Abraço, 

 

 

 

 
 

https://www.lsensino.com.br/concursos/entrevista/anderson-de-andrade-bichara/ 

 
  

 Conheçam também os SIMULADOS LS, excelente forma de testar seus conhecimentos e aprender com 

os comentários da equipe de consultores da LS. Para saber mais, segue o link: 

 

 

 
       

 

Agora, mãos à obra!

https://www.lsensino.com.br/concursos/entrevista/anderson-de-andrade-bichara/
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TEXTO 

1 Como  se  pode   imaginar,   não   foi   o   latim   clássico, dos 

grandes escritores romanos e latinos e falado pelas classes 

romanas mais abastadas, que penetrou na Península 

4 Ibérica e nos demais espaços conquistados pelo Império 

Romano. Foi o latim popular, falado pelas tropas invasoras, 

que   fez   esse   papel.   Essa   variante   vulgar  sobrepôs-se 

7 às línguas dos povos dominados e com elas caldeou-se, dando 

origem aos dialetos que viriam a se chamar genericamente de  

romanços   ou  romances   (do   latim   romanice,   isto é, 

10 à moda dos romanos). 

No século V d.C., o Império Romano ruiu e os 

romanços passaram a diferenciar-se cada vez mais, 

13 dando origem às chamadas línguas neolatinas ou românicas: 

francês, provençal, espanhol, português, catalão, romeno, 

rético, sardo etc. 

16 Séculos  mais  tarde,   Portugal   fundou-se   como   nação, ao 

mesmo tempo em que o português ganhou seu estatuto  de 

língua, da seguinte forma: enquanto Portugal estabelecia 

19 as suas fronteiras no século XIII, o galego-português 

patenteava-se em forma literária. 

Cerca  de  três  séculos  depois,  Portugal  lançou-se 

22 em uma expansão de conquistas que, à  imagem  do  que  Roma 

fizera, levou a língua portuguesa a remotas regiões: Guiné-

Bissau,    Angola,    Moçambique,    Cingapura, Índia 

25 e Brasil, para citar uns poucos exemplos em três continentes. 

Muito mais tarde, essas colônias tornaram-se independentes  

—  o  Brasil  no  século  XIX,  as  demais 

28   no século XX —, mas a língua de comunicação foi  mantida  e 

é hoje oficial em oito nações independentes: Brasil, Portugal, 

Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

31 São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 
 

Instituto Antônio Houaiss. José Carlos de Azevedo  (Coord.).  Escrevendo pela 

nova ortografia: como  usar  as  regras  do  Novo  Acordo  Ortográfico da 

Língua Portuguesa. São Paulo: Publifolha, 2008, p. 16-7 (com adaptações). 

 
 

Com  relação  às  ideias  e  aos   aspectos   linguísticos   do   

texto precedente, julgue os itens seguintes. 

1 De acordo com o texto, o português deixou de ser “língua de 

comunicação” (R.28) em Cingapura e na Índia. 

 

ASSERTIVA INCORRETA. Cuidado aqui: o 

examinador afirma que o português “deixou” de ser 

língua de comunicação. Foco no verbo deixar (deixou). 

Na verdade, ele não havia afirmado, em nenhum 

momento, que o português foi língua de comunicação 

naqueles países que ele cita. Portanto, não poderia 

“deixar” de ser o que nunca foi.   

Percebeu a maldade? 

Não? Então preste atenção. 

O examinador cita países aonde a língua portuguesa 

chegou, nas linhas 24 e 25. Todavia, ele não diz que 

o português atingiu, em tais lugares, o patamar de 

língua de comunicação (esse é o pulo do gato). Na 

sequência, o examinador fala dos lugares onde o 

português tem o patamar de língua de comunicação 

(linhas 29 e 30). Ele não cita Cingapura e Índia, o que 

legitima a inferência de que o português não é língua de 

comunicação nesses dois países. E onde está a maldade? 

No fato de ele usar a expressão “deixou de ser”. 

Portanto, cuidado. 

 

2 A  forma  verbal  “caldeou-se”  (R.7)  relaciona-se,  no  texto, 

ao sentido de mistura, fusão ou associação. 

ASSERTIVA CORRETA. A forma caldeou-se foi 

usada no texto para expressar a mistura do latim 

popular com as línguas faladas pelos povos dominados 

pelos romanos. 

 

3 Do trecho “Séculos mais tarde, (...) o português ganhou seu 

estatuto de língua” (R. 16 a 18) é correto inferir que, por volta 

do século XIII, se criou a primeira gramática da língua 

portuguesa. 

ASSERTIVA INCORRETA. Mais uma vez, cuidado: 

o trecho citado pelo examinador fala sobre o português 

ganhar seu estatuto de língua, ou seja, sua condição ou 

situação de língua. Perceba a maldade do examinador: 

como a palavra estatuto, normalmente, é usada como 

sinônimo de regra ou regulamento (ex. Estatuto da 

Criança e do Adolescente; estatuto de funcionamento 

de um clube etc.), ele queria levar o candidato a pensar 

que o autor do texto havia usado a palavra estatuto 

como sinônimo de gramática. 

 

4 A expressão “língua de comunicação” (R.28) constitui, pelo 

contexto, um sinônimo para o termo “galego-português” (R.19). 

ASSERTIVA INCORRETA. A expressão língua de 

comunicação foi usada, na verdade, com sentido de 

língua usada para as pessoas se comunicarem, língua 

falada. Não se refere, ao contrário do que é afirmado 

na assertiva, como sinônimo de galego-português. 

 

5 A correção do texto seria mantida se as  vírgulas  que  isolam 

o trecho “dos grandes escritores romanos e latinos e  falado  

pelas  classes  romanas  mais  abastadas”  (R.  2  e  3) fossem 

substituídas por travessões. 

ASSERTIVA CORRETA. De fato, como afirmado na 

assertiva, a correção do texto seria mantida. Se usados, 

os travessões trariam apenas uma maior ênfase ao 

trecho por eles isolado, quando comparado com aquela 



 

 

trazida com o uso de vírgulas. 

 

6 A expressão “esse papel” (R.6) refere-se à penetração do latim 

“na Península Ibérica e nos demais espaços conquistados 

pelo Império Romano” (R. 3 a 5). 

ASSERTIVA CORRETA. A expressão esse papel de 

fato se refere ao papel de penetrar na peninsula ibérica 

e demais locais dominados pelos romanos. Vamos 

aproveitar a questão para uma explicação quanto ao uso 

de este ou esse (e variações). O uso de esse indica que 

o autor vai falar sobre algo que já foi citado no texto. 

Em sentido contrário, se fosse usado este, o autor falaria 

sobre algo que ainda não tinha sido citado. 

ESTE: ex. “Este é o problema: os estudantes não 

concordam com o resultado da eleição”; 

ESSE: ex. “Os estudantes não concordam com o 

resultado da eleição: o problema é esse”. 

 

7 Dado o trecho “à imagem do que Roma fizera” (R. 22 e 23), 

é correto concluir que Portugal, em sua “expansão de 

conquistas” (R.22), atuou de forma idêntica à que o Império 

Romano adotou para conquistar a Península Ibérica. 

ASSERTIVA INCORRETA. A expressão à imagem 

do que Roma fizera quer dizer semelhantemente à 

Roma ou de forma semelhante à Roma; não de forma 

idêntica. 

 

8 No texto, é apresentada, em ordem cronológica crescente, 

uma sucessão de fatos relacionados à história da formação da 

língua portuguesa. 

ASSERTIVA CORRETA. O texto traz a cronologia 

relativa à consolidação da língua portuguesa, ao 

atingimento de sua autonomia, citando desde as 

conquistas de Roma até as de Portugal, 

cronologicamente. 

 

9 A correção gramatical e a coerência do texto seriam 

preservadas   caso   a   forma   verbal   “levou”   (R.23)   fosse 

substituída por levaram. 

ASSERTIVA CORRETA. Caso fosse feita a 

substituição proposta, a correção gramatical seria 

mantida, pois o pronome relativo que deixaria de se 

referir a Portugal e passaria a se referir a conquistas 

(Portugal que levou; Conquistas que levaram). 

 

10 Mantendo-se os sentidos originais do texto, o vocábulo 

“remotas” (R.23) poderia ser substituído tanto por longínquas 

quanto por ignotas. 

ASSERTIVA INCORRETA. Muito embora remotas 

seja sinônimo de longínquas (distantes), não é 

sinônimo de ignotas, que vem a ser desconhecidas, 

incognitas. 

 

11 No contexto em que estão inseridas, as palavras “neolatinas” 

e “românicas”, ambas na linha 13, podem ser consideradas 

sinônimos. 

ASSERTIVA CORRETA. Neolatinas ou românicas 

são adjetivos usados para as línguas formadas pela 

junção ou mistura do latim com as línguas antes 

faladas pelos povos que foram dominados por Roma. 

 

12 A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados 

caso  se  substituísse  a  palavra  “genericamente”  (R.8)  por 

comumente. 

 

ASSERTIVA INCORRETA. Genericamente significa 

de forma geral, de maneira geral, de forma não 

especificada. Refere-se ao gênero, ao grupo ou conjunto 

de línguas faladas nos locais que foram dominados por 

Roma.  

Já comumente tem sentido de usualmente, 

frequentemente. Portanto, os sentidos são diferentes e, 

apesar de se manter a correção gramatical, haveria 

alteração semântica. 

 

  



 

 

Texto 
 

1 No fim do  século  XVIII  e  começo  do  XIX,  a  despeito de 

algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição de  

condenados  foi-se  extinguindo.  Em  algumas  dezenas 

4 de anos, desapareceu o corpo como alvo principal da repressão 

penal: o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado 

simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, 

7 dado como espetáculo. Ficou a suspeita de que tal rito que dava 

um “fecho” ao crime mantinha com ele afinidades espúrias: 

igualando-o,   ou   mesmo   ultrapassando-o   em selvageria, 

10 acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos 

queriam vê-los afastados, mostrando-lhes a frequência dos 

crimes, fazendo o carrasco se parecer com criminoso, os juízes 

13 com assassinos, invertendo no último momento os papéis, 

fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração. 

A punição vai-se tornando a parte mais velada do 

16 processo penal, provocando várias consequências: deixa o 

campo da percepção quase diária e entra no da consciência 

abstrata; sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à sua 

19 intensidade visível; a certeza de ser punido é que deve desviar 

o homem do crime, e não mais o abominável teatro. 

Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados 

22 corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código. Porém 

julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, as 

enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente 

25 ou de hereditariedade. Punem-se as agressões, mas, por meio 

delas, as agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as 

perversões,  os  assassinatos  que  são,  também,  impulsos e 

28 desejos. Dir-se-ia que não são eles que são julgados; se são 

invocados, é para explicar os fatos a serem julgados e 

determinar até que ponto a vontade do réu estava envolvida no 

31 crime. As sombras que se escondem por trás dos elementos da 

causa é que são, na realidade, julgadas e punidas. 

O juiz de nossos dias — magistrado ou jurado — faz 

34 outra coisa, bem diferente de “julgar”. E ele não julga mais 

sozinho. Ao longo do processo penal, e da execução da pena, 

prolifera toda uma série de instâncias anexas. Pequenas justiças 

37 e juízes paralelos se multiplicaram em torno do julgamento 

principal: peritos psiquiátricos ou psicológicos, magistrados da 

aplicação das penas, educadores, funcionários da administração 

40 penitenciária  fracionam  o  poder  legal  de  punir.  Dir-se-á, no 

entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de 

julgar; os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um 

43 julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Todo o 

aparelho que se desenvolveu há anos, em torno da aplicação 

das penas e de seu ajustamento aos indivíduos, multiplica as 

46 instâncias da decisão judiciária, prolongando-a muito além da 

sentença. 

Michel Foucault. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel 

Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 1987, p. 8-26 (com adaptações). 

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, 

julgue os itens a seguir. 

13 O autor do texto reflete sobre a evolução histórica da justiça: 

a punição de condenados, que, de início, ocorria mediante 

dores físicas passou, a partir dos princípios do século XIX, a 

ter caráter mais moral, submetendo os réus a sofrimentos mais 

sutis, mais velados. 

ASSERTIVA CORRETA. O autor trata da evolução 

histórica das punições, das formas de punir. Cita a 

progressiva extinção das festas de punição de 

condenados até a passagem a castigos mais sutis (“a 

punição vai se tornando a parte mais velada do 

processo penal”). Portanto, correta a afirmação do 

examinador. 

 

14 No longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto, 

as formas verbais no gerúndio relacionam-se, por coesão, ao 

termo “tal rito” (R.7). 

ASSERTIVA CORRETA. Tal rito mantinha com o 

crime afinidades espúrias, igualando-o … 

acostumando … mostrando … fazendo … invertendo e 

… fazendo. 

 

15 Embora tanto o primeiro quanto o segundo parágrafo do texto  

tratem  de  acontecimentos   passados,   o   emprego do 

presente no segundo parágrafo tem o efeito de aproximar os 

acontecimentos mencionados ao tempo atual, o presente. 

ASSERTIVA CORRETA. Em narrações, o uso do 

presente no lugar do passado (pretérito), sugere uma 

maior intimidade do autor com os fatos a que se refere, 

o que é chamado de presente histórico. É o que se dá 

quando o autor diz que a punição deixa o campo da 

percepção quase diária e entra no da consciência 

abstrata e assim, usando verbos no presente do 

indicativo, segue adiante com sua narrativa. 

 

16 A coerência textual seria prejudicada se, após “teatro” (R.20), 

fossem inseridos dois-pontos e o trecho a mecânica exemplar 

da punição muda as engrenagens, como conclusão das 

consequências enumeradas, dado o emprego, nesse trecho, de 

linguagem figurada, incompatível com o gênero do texto. 

 

ASSERTIVA INCORRETA. Com as alterações 

propostas, o trecho ficaria assim: “a certeza de ser 

punido é que deve desviar o homem do crime, e não 

mais o abominável teatro: a mecânica exemplar da 

punição muda as engrenagens”. Não haveria prejuízo 



 

 

semântico. Além disso, no texto há, diferentemente do 

que está dito na assertiva, uso de linguagem figurada, 

como a palavra teatro na linha 20. 

 

17 A substituição de “Porém” (R.23) por Entretanto manteria a 

correção gramatical e os sentidos originais do texto. 

ASSERTIVA CORRETA. De fato, porém pode ser 

substituído por entretanto, sem alteração de sentido nem 

incorreção gramatical. Perceba também outra coisa: a 

palavra porém foi usada com um sentido próximo a 

paralelamente, ao mesmo tempo; o objetivo do autor é 

anunciar outros fatos, condições e sentimentos que também 

são objeto de julgamento. 

 

18 No  primeiro  período  do  primeiro  parágrafo,  o  trecho    “a 

despeito de algumas grandes fogueiras” evidencia a ideia de 

que as “grandes fogueiras”, embora ainda existissem, eram 

pouco numerosas, o que aponta para a extinção da 

“melancólica festa de punição de condenados”. 

ASSERTIVA INCORRETA. O autor consegue apresentar 

muito bem a ideia de progressiva extinção das festas de 

punição dos condenados. Com isso, quando a assertiva diz 

que, com essa afirmação, o autor aponta para a existência 

em menor quantidade. Não para a extinção. 

 
 

 

A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto, julgue 

os próximos itens. 

19 Nas razões de crimes e delitos, encontram-se elementos 

obscuros relacionados ao réu, e esses elementos é que são, 

efetivamente, julgados e punidos. 

ASSERTIVA CORRETA. O texto apresenta uma perfeita 

paráfrase do que foi dito na assertiva. Ela está na seguinte 

frase: “As sombras que se escondem por trás dos elementos 

da causa é que são, na realidade, julgadas e punidas”. O 

examinador substituiu a palavra “sombra” por “obscuros” e 

“causa” por “razões”, mas manteve a essência do que havia 

sido dito no texto. 

 

20 A locução “no entanto” (R.41) introduz no período uma ideia 

de conclusão; por isso, sua substituição por portanto 

preservaria a correção gramatical e as relações de sentido 

originais do texto. 

ASSERTIVA INCORRETA. A substituição proposta 

provocaria substancial mudança no sentido do texto, a 

despeito de manter a correção gramatical. Isso ocorreria 

porque a conjunção NO ENTANTO tem ideia adversativa 

(e não de conclusão, como o examinador fala na assertiva). 

A conjunção portanto, diferentemente, tem ideia 

conclusiva. 

 

21 Sem prejuízo para o sentido original e a correção gramatical do 

texto, a oração “se  são  invocados” (R. 28 e 29) poderia ser 

deslocada para logo após a palavra “crime” (R.31), desde que 

estivesse isolada por vírgulas. 

 

ASSERTIVA INCORRETA. Caso feita a substituição 

proposta, haveria prejuízo para a compreensão do texto, 

tornando o período ambíguo (Dir-se-ia que não são eles que 

são julgados; é para explicar os fatos a serem julgados e 

determinar até que ponto a vontade do réu estava envolvida no 

crime, se são invocados). 

Na verdade, relendo o período com calma, é fácil perceber que 

uma boa substituição para o período em análise (se são 

invocados) poderia ser a seguinte: somente são invocados com 

o propósito de. O se não tem uma ideia verdadeiramente de 

conjunção condicional, mas sim de reforço, de recurso para 

chamar a atenção do leitor. Essa, portanto, a razão de haver 

perda de sentido caso implementada a alteração sugerida na 

assertiva. 

 

22 A supressão da preposição “de” empregada logo após 

“ferocidade”, no trecho “acostumando os espectadores a uma 

ferocidade de que todos queriam vê-los afastados” (R. 10 e 11), 

manteria a correção gramatical do texto. 

ASSERTIVA INCORRETA. Cuidado! A banca CESPE 

exige que seja usada preposição no caso de o verbo transitivo 

indireto ter como objeto uma oração iniciado pela conjunção 

QUE, O QUAL e CUJO. Da mesma forma, caso o 

complemento nominal seja uma oração, a preposição deverá 

ser usada. Como assim? 

Ex. “O filme de que ela gostou é multipremiado”; “O 

equipamento a que fizemos referência não está mais à 

venda”; “O remédio, sobre cujos efeitos discutiu-se, não 

será mais fabricado”; “A árvore da qual nos jogamos é 

centenária”. 

Portanto, para a banca CESPE, não é possível a supressão da 

preposição na sentença mencionada, já que o adjetivo 

afastados exige uso da preposição DE para introduzir o 

complemento nominal que se lhe segue (“acostumando os 

espectadores a uma ferocidade de que todos queriam vê-los 

afastados”). 

 

23 A   expressão   “Dir-se-á”   (R.40)   poderia   ser   corretamente 

substituída por Será dito. 

ASSERTIVA CORRETA. A opção por “dir-se-á” indica o 

uso da voz passiva pronominal ou sintética. Já a opção por 

“será dito” indica o uso da voz passiva analítica. Ambas, 

porém, mantêm a ideia de ênfase no objeto que está sofrendo 



 

 

a ação ou na própria ação em si, não no sujeito (no caso, a 

ênfase está em se dizer que nenhum deles detém realmente 

o direito de julgar (e não ênfase em quem diz isso – na 

verdade, pouco importa quem o diz). 

 

24 Subentende-se a  forma  verbal  “intervêm”  (R.42)  logo  após 

o vocábulo “mas” em “mas para esclarecer a decisão dos 

juízes” (R.43). 

ASSERTIVA CORRETA. “Os peritos não intervêm antes 

da sentença para fazer um julgamento, mas [intervêm] para 

esclarecer a decisão dos juízes”. 

  

 

 

 

ESPERAMOS TER AJUDADO. 

BONS ESTUDOS E ATÉ SEMANA 

QUE VEM, QUANDO 

ANALISAREMOS AS QUESTÕES DE 

PORTUGUÊS APLICADAS NA 

PROVA PARA PAPILOSCOPISTA 

POLICIAL FEDERAL/2018. 

 

 

 

 

https://www.lsensino.com.br/concursos/entrevista/anderson-de-andrade-

bichara/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confira a análise 1 de 10 de PORTUGUÊS CESPE/CEBRASPE em  

 

http://bit.ly/2PxyKdU 

 

Confira correções de PENAL, PROCESSO PENAL, CRIMINOLOGIA E 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL em  

 

http://bit.ly/2C5dN2R 

 
http://bit.ly/2PIsbSC 
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