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               GABARITO COMENTADO DA PROVA DE ACESSO À CARREIRA DIPLOMÁTICA 

                                                                      Prof.: João Marcos De Camillis Gil. 

QUESTÃO 1 (TEXTO I) 

 

1. E  - Em passagem alguma do texto se pode confirmar que o narrador-personagem 

estivesse com dificuldades financeiras, ou se tenha tornado Professor de Língua 

Javanesa. É possível, sim, inferir, essas circunstâncias; mas não afirmá-las. 

2. C  - Trata-se, sobretudo, de um personagem sagaz, esperto, ardiloso, que a si se narra, 

querendo até, simbolicamente, aprender Javanês – algo inatingível. 

3. E  - Muito pelo contrário, não o queria encontrar, o que se confirma nas linhas de 28 a 

30, referidas no próprio item. 

4. E -  Não se trata de Português, mas de Javanês. No ímpeto de impor-se o sucesso, o 

narrador-personagem imagina que em Timor se use a Língua Javanesa, em vez de 

Português. 

 

QUESTÃO 2 (TEXTO I) 

 

1. C – Pelo princípio da boa coesão textual, são expressões que retomam, 

anaforicamente, a expressão língua javanesa(l.10). 

2. E – Há, na reescritura proposta, problemas para a coerência (inteligibilidade 

lógica) textual: escrever jardins na areia? 

3. C – Tanto o sentido quanto a correção gramatical se mantêm. Nas orações 

subordinadas substantivas objetivas indiretas ou completivas nominais, é 

absolutamente possível suprimir a preposição de, se o referente for um 

substantivo. 

4. C – No contexto, são vocábulos sinônimos e significam, por aproximação, algo 

parecido com infâmia, desonra, abjeção. 

 

 

QUESTÃO 3 (TEXTO II) 

 

1. E – Segundo o texto, na verdade, nem há emancipação da escravatura, 

e muito menos se atribui qualquer herança positiva baseada no 

segundo parágrafo. 

2. C – No texto, não se trata de fala, mas de silêncio. Trata-se de simples 

referência por argumento antitético, típica do discurso ruybarbosiano. 

3. C – Há pouco otimismo, condicionado à emancipação efetiva da 

escravidão. Mas o há no texto, e é impossível negá-lo. 

4. C – Os contrastes novamente se mesclam, a fim de que a persuasão se 

estabeleça: usar como discurso (falas) a emancipação e demorar 

(prática), deixando-a em seu sempre lugar secundário? 
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QUESTÃO 4 (TEXTO II) 

 

1. C -  Contextualmente, há sinonímia razoável entre os vocábulos opróbrio e ignomínia, 

pois significam desvalidez, falta absoluta de..., vazieza, tristeza, etc. 

2. E – Não há qualquer incorreção; apenas ocorre mudança de referente textual. Tanto um 

quanto outro pronomes referenciam País, Brasil... : Neste aponta o termo subsequente; 

Nesse referencia o que se disse antes a respeito do mesmo insuspeitado país em que 

possa haver uma emancipação da escravatura. 

3. C – No trecho mencionado, há claríssima associação entre Partido Conservador (óbvio) 

e manutenção  do status quo, do que já está e é. 

4. E – No trecho mencionado, a locução conjuntiva desde que tem valor causal e equivale 

a porquanto, uma vez que, já que, na medida em que, etc. 

 

 

QUESTÃO 5 (TEXTO II) 

 

1. E – Nas duas primeiras construções, o sujeito (termo do qual se diz algo) 

efetivamente está posposto: a escravidão; o governo. Na terceira construção 

sintática: há um preceito e um fato... nem sujeito há, pois, pela sintaxe tradicional, 

o verbo haver, empregado com a acepção de existir, ocorrer, acontecer... é 

impessoal, sem sujeito gramatical. 

2. E – A palavra que, nesse caso, não é pronome relativo; é conjunção subordinativa 

adverbial consecutiva e introduz, obviamente, oração subordinada adverbial 

consecutiva. 

3. E – Para que se cumpra o preceito primeiro da concordância verbal, qual seja: o 

verbo concorda com o sujeito (desde que haja) em número e pessoa, seria possível 

a substituição por existe, mas não por existem: existe um preceito = um preceito 

existe. 

4. E – Vale o mesmo princípio descrito no item anterior : “ A servidão ........ nos tem 

habituado... , com o auxiliar ter flexionado no singular, concordando em nº e pª com 

o núcleo do sujeito simples, representado pelo vocábulo servidão. 

 

QUESTÃO 6 – NÃO HÁ ITENS DE LÍNGUA PORTUGUESA. 
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QUESTÃO 7 (TEXTO III) 

 

1. E – A causa de algum azedume dos filhos da Amazônia não é algum elevado grau 

de conhecimento dos pesquisadores adventícios (=vindos de fora, estrangeiros, 

forasteiros, não-nativos). 

2. E – No texto, não há qualquer indício a respeito de alguma cooperação 

acadêmica entre amazônicos (donos legítimos do assunto) e os cientistas não-

amazônicos. 

3. C – Na observação de Nuno Vieira há, sim, algum ponto de vista crítico no que 

concerne a alguma observação superficial de cientistas exógenos, que veem a 

Amazônia “pelas escotilhas de navios ligeiros”. 

4. C – De acordo com o texto, a imaginação do homem amazônico é diatética, 

extrínseca, vem de algo, no caso, a geografia – que o faz reagir a estímulos 

exteriores. 

 

 

 

 

 

 


