
 
 

PROVA MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – TÉCNICO DO MPU  

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Bruno Pilastres  

1. No texto, afirma-se que o etnocentrismo “representa uma visão de mundo que toma 

a cultura do outro como algo menor, sem valor, errado, primitivo”. Na caracterização de 

cultura realizada pelo autor do texto, não há a ideia de que ela seja “fator que limita a 

concepção de mundo dos diferentes povos”.  

ERRADO. 

 

2. De acordo com o texto, visão etnocêntrica contribui para o “indivíduo limitar-se à 

visão que possui como referência cultural”. Essa limitação também é gerada pela herança 

cultural. Assim, a herança cultural repassada pelos pais contribui para que seus filhos 

“limitem-se à visão que possuem como referência cultural” (e essa visão limitada é gerada 

pela visão etnocêntrica).  

ERRADO. 

 

3. O etnocentrismo causa a xenofobia. O item postula o inverso (que a xenofobia causa 

o etnocentrismo).  

ERRADO. 

 

4. O pronome “nos” pode ser suprimido, pois o verbo servir, no texto, possui o valor de 

“ser útil, conveniente ou adequado para” – e há duas regências possíveis: transitivo 

indireto (com o pronome “nos”) e intransitivo (isto é, sem pronome). Em termos de 

coesão, o pronome também poderia ser suprimido, uma vez que, contextualmente, quem 

se beneficia é a primeira pessoa do plural (nós, incluindo-se o enunciador do texto).  

CERTO. 
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5. O uso de ponto e vírgula é adequado nos casos em que há uma maior independência 

entre as orações separadas por esse sinal de pontuação. Não é esse o caso do trecho, já 

que há uma dependência maior entre as orações: 

Se a cultura é fundamental [...], limitamo-nos a ela [...].  

CERTO. 

 

6. As palavras depreciar e desprezar são sinônimas.  

CERTO. 

 

7. Os sentidos da reescritura são semelhantes ao do trecho original. Gramaticalmente, 

no entanto, há erro de concordância na reescritura. A forma verbal acabam não pode 

estar flexionada no plural, pois o sujeito é uma única estrutura oracional (nucleada pela 

forma nominal tomar). A flexão correta, portanto, é acaba. 

ERRADO. 

 

8. A expressão por exemplo, se inserida após a forma verbal pensarmos, deve ser 

isolada por vírgulas, pois separa o verbo de seu complemento.  

ERRADO. 

 

9. A sequência “decorrente da modernização dos meios de comunicação como a internet” 

modifica o termo processo. Por isso, não pode haver separação por vírgula entre o termo 

substantivo e seu adjunto adnominal (estão em ordem direta e não há expressão 

intercalada).  

ERRADO. 
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10. Observando estritamente as informações veiculadas pelo terceiro parágrafo, não 

observamos a afirmação de que “a convenção pretende implementar medidas que 

alterem os padrões de conduta da sociedade em geral com relação às mulheres”.  

ERRADO. 

 

11. A partir da leitura do texto, não se pode afirmar que “em 2002, entrou em vigor no 

Brasil o primeiro dispositivo legal para eliminação da discriminação contra a mulher”. 

Afirma-se apenas que o tratado entrou em vigor internamente em 2002. Além disso, no 

último parágrafo faz-se referência à Lei n.º 9.504, a qual entrou em vigor em 1997. Essa 

lei também está voltada à eliminação da discriminação contra a mulher. 

ERRADO. 

 

12. Pode-se depreender do texto que, na visão do autor, a cota eleitoral do sexo é um 

dos principais exemplos de ação afirmativa implementada no Brasil. Não se pode 

afirmar que a cota eleitoral é um dos exemplos mais prósperos.  

ERRADO. 

 

13. As medidas a que ser refere o terceiro parágrafo são as medidas para proteger as 

mulheres das discriminações (contra as mulheres) elencadas no segundo parágrafo 

(trecho “toda distinção (...) outro campo”).  

ERRADO. 

 

14. Na verdade, o trecho “para a Eliminação (...)” apresenta a o propósito, a finalidade 

da Convenção.  

ERRADO. 
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15. O primeiro período reescrito é a contraparte ativa da forma passiva original. No 

próximo período reescrito, há a inserção da expressão No entanto, a qual lexicaliza a 

ideia adversativa expressa no trecho original. 

CERTO. 

 

16. O trecho original possui as seguintes relações sintáticas: 

(...) além de buscar  (i) alterar os padrões socioculturais de conduta 

   (ii) e suprimir todas as formas de tráfico de mulheres (...)  

Há, então, uma coordenação entre os termos (i) e (ii). A mudança para ao suprimir 

altera essa relação sintática. 

Essa alteração da relação sintática também altera os sentidos do texto, já que o termo 

ao suprimir se torna adjunto da expressão anterior, qualificando-a. 

CERTO. 

 

17. A mudança de “das mulheres” por “às mulheres” alteraria as relações sintáticas. Na 

mudança, o verbo garantir se tornaria bitransitivo e o sintagma às mulheres seria 

complemento indireto.  

CERTO. 
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