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1. (FGV - 2016 - PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP - 
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR)

O conectivo sublinhado nas frases a seguir – da au-
toria de Machado de Assis – que tem seu valor semân-
tico corretamente indicado é:

(A) “A fantasia é um vidro de cor, um óculo brilhan-
te, porém mentiroso.” / conclusão
(B) “Nada está perdido enquanto o coração espera 
alguma coisa.” / proporção
(C) “Quando dois corações se querem entender, 
ainda que falem hebraico, descobrem-se logo um 
ao outro.” / concessão
(D) “Aprofunde mais os corações alheios, se quiser 
encontrar a verdade.” / causa
(E) “Conquanto a credulidade seja eterna, é preciso 
fazer com ela o que se faz com a moda: variar o fei-
tio.” / tempo

2. (FGV - 2016 - PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP - 
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR)

“É próprio das famílias numerosas brigarem, faze-
rem as pazes e tornarem a brigar.”

(Machado de Assis)

No fragmento acima, o vocábulo próprio mostra o 
mesmo valor que na seguinte frase:

(A) O restaurante serve pratos finos, próprios a pa-
ladares exigentes.
(B) Os idosos gostam de jogos próprios de sua idade.
(C) Ele próprio preparava a comida.
(D) Assinou o documento com seu nome próprio.
(E) Eu sempre morei em apartamento próprio.

3. (FGV - 2016 - PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP - 
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR)

“O falar é perigoso para as nossas ilusões.”
(Machado de Assis)

Sobre os componentes do fragmento acima, assina-
le a afirmativa incorreta.

(A) O termo “o falar” é um exemplo de palavra subs-
tantivada.
(B) No adjetivo “perigoso”, o sufixo -oso forma adje-
tivos a partir de substantivos.
(C) A preposição “para” mostra valor de finalidade.
(D) O pronome possessivo “nossas” tem valor uni-
versal.
(E) O adjetivo “perigoso” expressa uma opinião do 
enunciador.

4. (FGV - 2016 - PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP - 
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR)

“O povo, ingênuo e sem fé das verdades, quer ao 
menos crer na fábula, e pouco apreço dá às demonstra-
ções científicas.” 

(Machado de Assis) 
No fragmento acima, os dois adjetivos sublinhados 

possuem, respectivamente, os valores de
(A) qualidade e estado.
(B) estado e relação.
(C) relação e característica.
(D) característica e qualidade.
(E) qualidade e relação.

5. (FGV - 2016 - PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP - 
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR)

“O povo, ingênuo e sem fé das verdades, quer ao 
menos crer na fábula, e pouco apreço dá às demonstra-
ções científicas.”

Nessa frase de Machado de Assis, se desejássemos 
dar paralelismo ao segmento “ingênuo e sem fé das 
verdades”, a forma adequada seria:

(A) “sem ingenuidade e sem fé nas verdades”.
(B) “ingênuo e descrente das verdades”.
(C) “sem conhecimento e sem fé nas verdades”.
(D) “ingênuo e ignorante das verdades”.
(E) “sem informações e sem fé nas verdades”.

6. (FGV - 2016 - PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP - 
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR)

“O bom médico não deixa ver nada de suas apreen-
sões ao seu paciente.”

A mesma relação semântica entre as palavras subli-
nhadas se repete nos pares a seguir, à exceção de um. 
Assinale-o

(A) advogado/cliente.
(B) mestre/discípulo.
(C) santo/devoto.
(D) senhorio/inquilino.
(E) religião/militante.

7. (FGV - 2016 - PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP - 
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR)

“Em geral os arquitetos temos de nos ater às plan-
tas que nos apresentam os proprietários. Nisso nos pa-
recemos com os médicos. Há quem os chame para que 
diagnostiquem a enfermidade que deseja ter, e lhe re-
ceite o regime que deseja seguir.” 

(Jacinto Benavente) 

Podemos inferir da leitura desse fragmento que
(A) o enunciador da frase se passa simultaneamente 
por arquiteto e médico.
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(B) os arquitetos dispõem de pouca liberdade criati-
va em sua atividade.
(C) os médicos mostram, atualmente, um conheci-
mento deficiente.
(D) os clientes já chegam hoje aos consultórios sa-
bendo do que sofrem.
(E) os clientes procuram os médicos por razões ex-
clusivamente estéticas.

8. (FGV - 2018 - PREFEITURA DE BOA VISTA - RR - 
PROFESSOR DE PEDAGOGIA)

A frase abaixo que NÃO mostra a presença de inter-
textualidade, ou seja, a alusão a um texto conhecido, é:

(A) “Sinto vergonha, logo existo”;
(B) “Às vezes, a alegria do dono do circo é ver o pa-
lhaço pegar fogo”;
(C) “Grande sucesso é mais comum que grande ca-
pacidade”;
(D) “De onde menos se espera é que não sai nada 
mesmo”;
(E) “Cada um por si e nem sempre Deus por todos”. 

9. (FGV - 2018 - PREFEITURA DE BOA VISTA - RR - 
PROFESSOR DE PEDAGOGIA)

“O conceito de direitos humanos está sendo trans-
formado num palavrão”. (Boris Casoy)

Nessa frase, o vocábulo “palavrão”, formado com o 
sufixo -ão, perdeu o valor de aumentativo, passando a 
significar “palavra chula”. Indique a opção em que to-
das as palavras receberam um novo significado na for-
ma aumentativa:

(A) cartão – papelão – portão;
(B) homenzarrão – garrafão – caixão;
(C) panelão – colherão – facão;
(D) jarrão – casarão – pratão;
(E) pezão – cabeção – fardão.

10. (FGV - 2018 - PREFEITURA DE BOA VISTA - RR 
- PROFESSOR DE PEDAGOGIA)

Um conhecido professor de Educação Física decla-
rou o seguinte: “Cultivar um estilo de vida saudável é 
extremamente importante para diminuir o risco de in-
farto, mas também de problemas como a morte súbita 
e derrame. Significa que manter uma alimentação sau-
dável e praticar atividade física regularmente já reduz, 
por si só, as chances de desenvolver vários problemas. 
Além disso, é importante para o controle da pressão ar-
terial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. 
Também ajuda a diminuir o estresse”.

Entre as recomendações dadas pelo autor do texto 
acima, só NÃO está presente:

(A) proteger o meio ambiente;
(B) praticar atividades físicas;
(C) alimentar-se de forma saudável;
(D) reduzir o risco de doenças;
(E) diminuir o estresse.

11. (FGV - 2018 - PREFEITURA DE BOA VISTA - RR 
- PROFESSOR DE PEDAGOGIA)

O par de frases abaixo que mostra uma relação de 
causa/efeito é:

(A) As salas de aula estão muito sujas / Os funcioná-
rios da limpeza estão trabalhando mal;
(B) O estacionamento da Faculdade está cheio / 
Muitos alunos possuem automóveis;
(C) A Bahia tem muitos blocos carnavalescos / Orga-
nizar o carnaval baiano dá muito trabalho;
(D) Há muitos turistas no Rio / As praias cariocas são 
muito bonitas;
(E) Choveu muito esta madrugada / As ruas ama-
nheceram alagadas. 

12. (FGV - 2018 - PREFEITURA DE BOA VISTA - RR 
- PROFESSOR DE PEDAGOGIA)

Num livro de textos humorísticos, o jornalista Max 
Nunes escreveu o seguinte: Novos provérbios Quem 
não deve não treme. Quem tudo quer tudo pede. Um 
dia a caspa cai.

Sobre os versos acima, é correto afirmar que:
(A) as mudanças nos provérbios alteraram-lhes o 
sentido;
(B) as intromissões das letras novas criaram pala-
vras inéditas;
(C) o texto é um exemplo de paródia;
(D) as alterações reafirmaram o conteúdo dos pro-
vérbios;
(E) o título dado ao texto é inadequado.

13. (FGV - 2018 - PREFEITURA DE BOA VISTA - RR 
- PROFESSOR DE PEDAGOGIA)

“Zeca era pequeno, tez baça e magríssimo. Nunca vi 
ninguém mais magro. Magro assim, só quem está nas 
últimas. Mas o Zeca era magro assim e tinha um porte, 
uma vivacidade de rapaz com perfeita saúde. Esse con-
traste era coisa surpreendente”.

Nesse texto, a descrição do personagem Zeca é de 
base:

(A) moral;
(B) física;
(C) psíquica;
(D) físico-psíquica;
(E) físico-moral.
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14. (FGV - 2018 - PREFEITURA DE BOA VISTA - RR 
- PROFESSOR DE PEDAGOGIA)

1. João tirou nota alta no concurso.
2. João não estudou muito.

Acima estão dois períodos formados por uma úni-
ca oração; se unirmos as duas orações num só período 
com uma palavra de ligação, sua forma correta será:

(A) João tirou nota alta no concurso, logo não estu-
dou muito;
(B) Porque não estudou muito, João tirou nota alta 
no concurso;
(C) Apesar de não ter estudado muito, João tirou 
nota alta no concurso;
(D) João tirou nota alta no concurso à medida que 
estudou muito;
(E) Como não estudou muito, João tirou nota alta 
no concurso.

15. (FGV - 2018 - PREFEITURA DE BOA VISTA - RR 
- PROFESSOR DE PEDAGOGIA)

Uma antítese é um tipo de linguagem figurada em 
que ocorre a presença de duas palavras de sentido 
oposto; a frase abaixo em que NÃO ocorre a presença 
de uma antítese é:

(A) “Um bom homem de negócios contrata otimis-
tas como vendedores e pessimistas para o departa-
mento de crédito”;
(B) “Nunca solicitarei nem recusarei um emprego, 
nem jamais pedirei demissão”;
(C) “Sorte é o cálculo bem-feito. Azar é o erro de 
cálculo”;
(D) “Toda saída é entrada para outra coisa”;
(E) “Melhor lidar com os problemas do sucesso do 
que com a estagnação do fracasso”.

16. (FGV - 2018 - PREFEITURA DE BOA VISTA - RR 
- PROFESSOR DE PEDAGOGIA)

“O conceito de escrever bem varia conforme o tem-
po. Segundo Carlos Drummond de Andrade, escrever 
bem é cortar palavras e, se observarmos certos con-
tistas modernos, parece que Drummond tem razão: de 
fato, palavras em excesso são um pecado mortal”. (Re-
dação em Construção, p. 20)

O segmento abaixo que mostra o pecado de escre-
ver com um pleonasmo vicioso é:

(A) A minha própria opinião pessoal é bastante dis-
cutível;
(B) O piloto informou que o voo para São Paulo seria 
transferido para o dia seguinte;
(C) Os automóveis antigos ficam depositados em 
um museu;
(D) As questões eram compostas por cinco opções 
de respostas;
(E) Quem dá o que tem, a pedir vem.

17. ( FGV - 2018 - PREFEITURA DE BOA VISTA - RR 
- PROFESSOR DE PEDAGOGIA)

“Aborígine é a maneira pejorativa com que os con-
quistadores chamam os donos da propriedade”. (Millôr 
Fernandes) Essa frase mostra a possibilidade linguística 
de designarmos uma realidade qualquer de forma neu-
tra/positiva ou negativa; a opção a seguir em que os 
dois vocábulos podem ser considerados comparativa-
mente de valor negativo é:

(A) revolucionário / subversivo;
(B) furtar / roubar;
(C) impeachment / golpe;
(D) denunciar / dedurar;
(E) deficiente / aleijado.

18. (FGV - 2018 - PREFEITURA DE BOA VISTA - RR 
- PROFESSOR DE PEDAGOGIA)

O adjetivo grande é amplamente utilizado, mos-
trando um significado demasiadamente geral. Nas fra-
ses a seguir, substituímos esse adjetivo por outro de 
valor semântico mais específico; a frase em que essa 
substituição NÃO está adequada ao contexto é:

(A) “O Brasil já está à beira do abismo. Mas ainda 
vai ser preciso um grande esforço de todo mundo 
para colocarmos ele novamente lá em cima” / des-
gastante;
(B) “Não há problema tão grande, que não caiba no 
dia seguinte” / urgente;
(C) “Grandes advogados conhecem muita jurispru-
dência. Advogados geniais conhecem muitos juízes” 
/ famosos;
(D) “Outra grande injustiça contra a qual não posso 
deixar de me manifestar: diminuiu muito, no país, 
a mortalidade infantil, mas a dos velhos continua a 
mesma” / flagrante;
(E) “Grande prazer de um homem inteligente é ban-
car o idiota diante de um idiota que banca o inteli-
gente” / intenso.

19. (FGV - 2018 - PREFEITURA DE BOA VISTA - RR 
- PROFESSOR DE PEDAGOGIA)

Após o trágico incêndio do Museu Nacional do Rio 
de Janeiro, numa reportagem sobre o tema do jornal O 
Globo apareceu a seguinte manchete: Sobe a pressão. 
MPF tenta fechar seis museus. Justiça exige medidas de 
segurança.

Sobre o conteúdo da manchete, é correto afirmar 
que:

(A) a pressão mencionada parte do MPF;
(B) o fechamento dos museus foi definido pela Jus-
tiça;
(C) a preocupação maior da Justiça é com o patri-
mônio;
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(D) o MPF procura reduzir a pressão da opinião pú-
blica;
(E) as medidas decorrem da pressão do público dos 
museus.

20. (FGV - 2018 - PREFEITURA DE BOA VISTA - RR 
- PROFESSOR DE PEDAGOGIA)

Uma coluna jornalística apontava em setembro de 
2018:

“No primeiro semestre deste ano, os acidentes gra-
ves de trânsito no país causaram impacto de R$96,5 bi. 
É que foram registradas 19,3 mil mortes e 20 mil casos 
de invalidez permanente. O valor corresponde ao que 
seria gerado pelo trabalho dessas vítimas caso não ti-
vessem se acidentado”.

Os acidentes de trânsito são tratados, nesse seg-
mento, com o foco:

(A) da política;
(B) da sociedade;
(C) da religião;
(D) da economia;
(E) da segurança.

21. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

“(...) Minas já escolheu o território de sua capital 
cuja descrição Olavo Bilac está fazendo na Gazeta. Belo 
Horizonte parece antes uma exclamação que um nome. 
Sobram na história mineira homens honrados e patrio-
tas para designar a capital futura.”

Machado de Assis

Pode-se deduzir da leitura desse segmento que
(A) Olavo Bilac já havia escrito um poema sobre a 
futura capital.
(B) Machado de Assis já havia apontado um nome 
patriótico para a futura capital.
(C) “Belo Horizonte” não era visto por Machado 
como um bom nome para a futura capital mineira.
(D) O território destinado à futura capital mineira 
era montanhoso e completamente desconhecido.
(E) A escolha de um nome de homem não conside-
rado honrado e patriota para a capital de Minas já 
tinha sido sugerida.

22. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

“A grande tragédia da ciência: o massacre de uma 
bela hipótese por parte de um horrível fato.” (A. Hu-
xley)

Esse pensamento confirma um problema da investi-
gação científica. Assinale a opção que o apresenta.

(A) Os fatos não confirmarem as hipóteses.
(B) Os fatos se apoiarem em hipóteses possíveis.
(C) As hipóteses serem comprovadas pelos fatos.
(D) Não serem criadas hipóteses prováveis para os 
fatos.
(E) Os fatos e as hipóteses mostrarem harmonia 
completa.

23. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

Assinale a opção que apresenta o pensamento que 
se estrutura a partir de uma oposição.

(A) “A ciência comete suicídio quando adota um 
credo.”
(B) “Não há nenhum mal no átomo, apenas na alma 
dos homens.”
(C) “Uma ciência que hesita em esquecer seus fun-
dadores está perdida.”
(D) “O cientista não é o homem que fornece as ver-
dadeiras respostas; é quem faz as verdadeiras per-
guntas.”
(E) “É preciso observar simplesmente; o espírito do 
observador deve ser passivo, ou seja, deve calar-se; 
ele ouve a natureza e escreve o que ela dita.”

24. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

Um pensamento célebre diz:
“Conhece-te a ti mesmo.”

Assinale a opção que mostra a variação formal de 
pessoa dessa frase imperativa que está gramaticalmen-
te errada.

(A) Conheçamo-nos a nós mesmos.
(B) Conheçam-se a vocês mesmos.
(C) Conhecei-vos a vós mesmos.
(D) Conheça-se a você mesmo.
(E) Conheço-me a mim mesmo. 

25. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

Todas as frases a seguir estruturam-se a partir de 
uma comparação, à exceção de uma. Assinale-a.

(A) “O sono é um rastejar do homem dentro de si 
mesmo.”
(B) “Sem dúvida o sonho é para o espírito o que o 
sono é para o corpo.”
(C) “Quem conhece os outros é sábio; quem conhe-
ce a si mesmo é iluminado.”
(D) “É tão difícil observar a si mesmo quanto olhar 
para trás sem se voltar.”
(E) “Para o socialismo, assim como para a religião 
cristã, a pior propaganda são os seus sequazes.”
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26. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

“Diz-se da melhor companhia: sua conversa é ins-
trutiva; seu silêncio, formativo.”

O emprego da vírgula é justificado na frase acima 
pela mesma razão em que ocorre na seguinte frase:

(A) “A imaginação não faz castelos no ar, mas trans-
forma cabanas em castelos no ar.”
(B) “O homem ama a companhia, mesmo que seja 
apenas a de uma vela que queima.”
(C) “Para o desesperado, a partida não parece me-
nos impossível do que o retorno.”
(D) “Ai de quem é só, pois se cai não tem quem o 
levante.”
(E) “Beber pouco é bom. Não beber, trágico.”

27. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

“O pessimismo, depois que você se acostuma com 
ele, é tão agradável quanto o otimismo.”

Assinale a opção que mostra a maneira de reescre-
ver essa frase que modifica o seu sentido original.

(A) O pessimismo, após acostumar-se com ele, é tão 
agradável quanto o otimismo.
(B) Tão agradável quanto o otimismo é o pessimis-
mo, após acostumar-se com ele.
(C) O pessimismo é tão agradável quanto o otimis-
mo, depois que você se acostuma com ele.
(D) O pessimismo é tão agradável quanto o otimis-
mo, desde que você se acostume com ele.
(E) Depois que você se acostuma com o pessimismo, 
ele é tão agradável quanto o otimismo.

28. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

“Minha história foi composta como uma aquisição 
para a eternidade, não para ser ouvida por ocasião do 
triunfo na competição de um dia.”

Na frase acima, o conector que mostra seu valor se-
mântico corretamente é:

(A) como / modo.
(B) para / tempo.
(C) para / direção.
(D) por / causa.
(E) de / propriedade. 

29. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

“Não sei ver nada do que vejo; vejo bem apenas o 
que relembro.”

A mesma relação entre as formas verbais sublinha-
das se repete de forma correta em

(A) fazer / faço.
(B) prover / provo.
(C) comprar / comprei.
(D) trazer / trazia.
(E) dizer / diz.

30. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

“Onde intervém o favor e as doações, abate-se os 
obstáculos e desfaz-se as dificuldades.”

Em termos de norma culta, podemos dizer que:
(A) as três formas sublinhadas estão corretas.
(B) as três formas sublinhadas estão incorretas.
(C) somente as duas primeiras formas estão corre-
tas.
(D) somente as duas últimas formas estão corretas.
(E) somente está correta a primeira forma.

31. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

“Quando o mar está calmo, todo mundo pode ser 
timoneiro.”

Essa frase nos diz que
(A) Podemos gastar dinheiro se estamos bem finan-
ceiramente.
(B) Todos mostramos qualidades, se a situação nos 
favorece.
(C) Ninguém quer viajar quando o mar está em tem-
pestade.
(D) Nunca devemos recuar diante de um perigo.
(E) Devemos nos preparar para sermos úteis.

32. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

Assinale a frase em que todos os termos estão em-
pregados em sentido lógico, sem exemplos de lingua-
gem figurada.

(A) “A ignorância não é inocência, mas pecado.”
(B) “A cultura é o melhor conforto para a velhice.”
(C) “Nem mesmo os deuses lutam contra o destino.”
(D) “É melhor saber coisas inúteis do que não saber 
nada.”
(E) “As raízes da cultura são amargas, mas os frutos 
são doces.”

33. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

Segundo a norma culta, assinale a frase em que o 
demonstrativo sublinhado está bem empregado.

(A) “Nada é gratuito nesse mundo em que vivemos.”
(B) “É preciso sempre desculpar-se por ter agido 
bem – nada fere mais do que isso.”
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(C) “Marido e mulher amavam os hóspedes, porque 
sem aqueles acabavam brigando.”
(D) ”Isto que é estrangeiro tem sempre uma aparên-
cia aristocrática para nós.”
(E) “Não quero que as pessoas sejam muito gentis; 
isto me poupa do trabalho de gostar muito delas.”

34. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

“A história é um pesadelo do qual estou tentando 
acordar.” Nesta frase emprega-se corretamente a ex-
pressão “do qual” em função de ter sido empregado o 
verbo “acordar”.

Assinale a opção em que o termo sublinhado está 
empregado corretamente.

(A) “A cultura histórica tem o objetivo de manter 
viva a consciência de que a sociedade humana tem 
do próprio passado.”
(B) “A história é uma galeria de quadros de onde há 
poucos originais e muitas cópias.”
(C) ”Compra não o que consideras oportuno, mas no 
que te falta.”
(D) “A maior parte das coisas de que dizemos e faze-
mos não é necessária.”
(E) “Esses são os problemas de que devemos falar 
na reunião.”

35. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

Leia a seguinte frase:
“A história é testemunha do passado, luz da verda-

de, vida da memória, mestra da vida, anunciadora dos 
tempos antigos.”

Assinale a opção que mostra os dois termos que são 
complementos do vocábulo anterior.

(A) da memória / da vida.
(B) do passado / da verdade.
(C) da verdade / da memória.
(D) da vida / dos tempos antigos.
(E) dos tempos antigos / da verdade.

36. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

Um jornalista americano afirmou:
“Os ricos são diferentes de você e de mim. Eles têm 

mais crédito.”
Se reescrevêssemos este pensamento, substituindo 

o ponto entre os períodos por uma conjunção, a opção 
inadequada seria

(A) já que.
(B) porque.
(C) dado que.
(D) visto que.
(E) entretanto.

37. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

Há um erro de construção na frase a seguir.
“Nenhum bem pode fundamentar-se na força, mes-

mo que a força fosse divina.”
Assinale a opção que o indica.
(A) “fosse” deve ser substituído por “seja”.
(B) “divina” deve ser substituído por “de Deus”.
(C) “Nenhum” deve ser substituído por “Nem um”.
(D) “mesmo que” deve ser substituído por “embo-
ra”.
(E) “fundamentar-se” deve ser substituído por “se 
fundamentar”.

38. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

Luís XIV afirmou:
“Toda vez que preencho um cargo gero dez descon-

tentes e um ingrato.”
Sobre essa afirmativa, assinale a opção correta.
(A) O governante nunca fica satisfeito com as no-
meações para cargos públicos.
(B) Nem todo indivíduo nomeado para um cargo pú-
blico esquece o favor recebido pela nomeação.
(C) Os candidatos nomeados para um cargo público 
se mostram ingratos aos demais candidatos.
(D) A nomeação para um cargo deve obrigatoria-
mente estar ligada à competência do candidato.
(E) O preenchimento de cargos públicos é uma ta-
refa difícil, pois todos os candidatos ficam descon-
tentes.

39. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

O ex-ministro da Fazenda do Brasil, Roberto Cam-
pos, disse certa vez que

“A burrice não tem fronteiras ideológicas”.

Com essa frase ele quer dizer que
(A) “Há pessoas burras em todas as ideologias.”
(B) “A burrice está ausente de algumas ideologias.”
(C) “A burrice é elemento distintivo nas ideologias.”
(D) “Nenhuma ideologia mostra burrice em seus 
atos.”
(E) “A burrice está presente em todos os países do 
mundo.”

40. (FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉ-
DIO)

Um escritor francês disse que
“Nem os estadistas, nem os atores sabem se apo-

sentar na hora certa.”
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