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1 (FGV / PREFEITURA DE SALVADOR / PROFESSOR/ 2019) “A banalização das artes e da literatura, o 

triunfo do jornalismo sensacionalista e a frivolidade da política são sintomas de um mal maior que afeta a 

sociedade contemporânea: a ideia temerária de converter em bem supremo nossa natural propensão a nos 

divertirmos 

Mário Vargas Llosa, A civilização do espetáculo. 

Assinale a opção em que se indica corretamente uma inferência desse pequeno texto de apresentação de 

um livro. 

(A) O jornalismo sensacionalista é uma das causas do mal maior citado a seguir. 

(B) A propensão à diversão traz bastantes problemas aos seres humanos. 

(C) A banalização das artes e a frivolidade da política indicam a presença de um mal maior. 

(D) As artes e a literatura têm sido prejudicadas pelo sensacionalismo e pela frivolidade presentes em 

outras áreas. 

(E) A sociedade contemporânea é marcada pela procura insistente por diversão. 

2 (FGV / PREFEITURA DE SALVADOR / AGENTE DE TRÂNSITO / 2019) “O hábito de ler é sem dúvida um dos 

maiores presentes que uma criança pode receber. A leitura abre inúmeras portas para o desenvolvimento 

do indivíduo e seus benefícios intelectuais e de apoio ao aprendizado escolar são proporcionais ao prazer 

de desbravar novos mundos pela imaginação.” 

Ricardo Viveiros, in Oficina de Comunicação. 

As opções a seguir apresentam alguns benefícios do ato de ler, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Propicia desenvolvimento. 

(B)  Traz benefícios intelectuais. 

(C) Melhora o aprendizado escolar. 

(D) Traz prazer como o de receber um presente. 

(E) Exercita a imaginação. 

3 (FGV / TJ-CE / TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA / 2019) “Parece-me absurdo que as leis, que são 

a expressão da vontade pública, que abominam e punem o homicídio, o cometam elas mesmas e que, para 

dissuadir o cidadão do assassínio, ordenem um assassínio público”. (Beccaria)  

Esse pensamento pretende condenar:  

(A) o espírito malévolo do ser humano;  

(B) a adoção da pena de morte;  

(C) a tendência homicida do homem;  

(D) as leis distantes da realidade; 

(E) a crueldade da maioria das leis. 
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3 (FGV / TJ-CE / TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA / 2019) “Querendo abolir a pena de morte, que 

comecem os senhores assassinos!” 

Em relação à pena de morte, esse pensamento é: 

(A) favorável, pregando que sua abolição deveria começar pela ausência de crimes de morte; 

(B) favorável, defendendo a ideia de que os assassinos devem ser os primeiros a serem mortos; 

(C) favorável, argumentando que ela não deve ser abolida quando houver mais assassinos; 

(D) contrário, mostrando que ela também é uma forma de assassinato; 

(E) contrário, indicando a sua abolição, começando pelo fato de os assassinos deixarem de matar. 
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