EXERCÍCIOS CESPE
TIAGO OMENA

TIPOLIGIA TEXTUAL
1. Relacione as colunas de acordo
com a tipologia textual:
( 1 ) Descrição
( 3 ) Dissertação

( 2 ) Narração

a) (
) Maria é baixa e magra,
como convém a alguém que
sempre comeu muito pouco, e
sua pele tem a coloração típica
dos que tomam sol, chuva,
mormaço, ou qualquer coisa
que não se possa escolher ou
evitar.
b) ( ) Há opiniões divergentes
quando
as
autoridades
discutem a eliminação das
favelas existentes em vários
pontos
das
grandes
metrópoles.
c) (
) Nas proximidades da
Cidade de Campo Limpo existe
um pequeno sítio. Em sua
parte mais baixa, há um
milharal que se estende até a
casa de paredes brancas e
janelas enormes.
d) ( ) Carla matriculou-se em um
famoso cursinho, desses que
preparam os alunos para os
exames vestibulares. Logo no
primeiro dia de aula, depois de
subir os seis lances de escadas
que conduziam à sua classe,
de
duzentos
e
quarenta
alunos,
entrou
na
sala
espantada com a quantidade
de colegas...

e) (
) Chegando ao terceiro
milênio, o homem ainda não
conseguiu
resolver
graves
problemas que preocupam a
todos, pois existem populações
imersas em completa miséria,
a
paz
é
interrompida
frequentemente por conflitos
internacionais e, além do mais,
o meio ambiente encontra-se
ameaçado
por
sério
desequilíbrio ecológico.
f) (
) O rapaz, depois de
estacionar seu automóvel em
um pequeno posto de gasolina
daquela rodovia, perguntou a
um funcionário onde ficava a
cidade mais próxima. Ele
respondeu que era um vilarejo
a dez quilômetro dali.
g) ( ) É indiscutível o espantoso
avanço conseguido pelos meios
de comunicação ao longo dos
tempos. O desenvolvimento
tecnológico
deste
século
garantiu a eficiência e a
rapidez na comunicação quer
entre indivíduos quer através
dos meios eletrônicos, que
fazem a informação chegar aos
povos de qualquer parte do
planeta
em
questão
de
segundos.
h) (
) O jogo foi o máximo! O
time de Romildo não conseguiu
vencer,
mas
pediu
uma
revanche,
marcada
para
próxima semana. Em casa, o
menino pediu permissão à sua
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mãe para mudar de escola,
disse que isso lhe bastava
como presente de aniversário.
Sua mãe, entendendo do que
se tratava, respondeu-lhe com
um sorriso desconcertado. E
foi chorar, longe das vistas do
filho.
i) ( ) Enquanto o professor dava
a sua aula, os alunos da fileira
intermediária dormiam, os da
última fileira conversavam e os
da primeira fileira prestavam
atenção na aula.
j) (
) Acordei, escovei os
dentes, tomei um banho, comi
alguma coisa e saí.

Texto - Questão 01 – CESPEPF-AGENTE
O tráfico internacional de
drogas começou a desenvolver-se
em meados da década de 70,
tendo tido o seu boom na década
de 80. Esse desenvolvimento está
estreitamente ligado à crise
econômica
mundial.
O
narcotráfico
determina
as
economias dos países produtores
de coca e, ao mesmo tempo,
favorece principalmente o sistema
financeiro mundial. O dinheiro
oriundo da droga corresponde à
lógica do sistema financeiro, que
é eminentemente especulativo.
Este necessita, cada vez mais, de
capital “livre” para girar, e o
tráfico de drogas promove o

“aparecimento
mágico”
desse
capital que se acumula de modo
rápido e se move velozmente.
A América Latina participa do
narcotráfico na qualidade de
maior produtora mundial de
cocaína, e um de seus países, a
Colômbia, detém o controle da
maior
parte
do
tráfico
internacional. A cocaína gera
“dependência”
em
grupos
econômicos e até mesmo nas
economias de alguns países,
como nos bancos da Flórida, em
algumas ilhas do Caribe ou nos
principais países produtores —
Peru, Bolívia e Colômbia, para
citar apenas os casos de maior
destaque. Na Bolívia, os lucros
com o narcotráfico chegam a US$
1,5 bilhão contra US$ 2,5 bilhões
das
exportações
legais.
Na
Colômbia, o narcotráfico gera de
US$ 2 a 4 bilhões, enquanto as
exportações oficiais geram US$
5,25 bilhões. Nesses países, a
corrupção é generalizada. Os
narcotraficantes
controlam
o
governo, as forças armadas, o
corpo diplomático e até as
unidades
encarregadas
do
combate ao tráfico. Não há setor
da sociedade que não tenha
ligação com os traficantes e até
mesmo
a
Igreja
recebe
contribuições
destes.
Osvaldo
Coggiola.
O comércio de drogas hoje. In:
Olho da História, n.o 4. Internet:
(com adaptações).
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O texto, que se classifica como
dissertativo, expõe a articulação
entre o tráfico internacional de
drogas e o sistema financeiro
mundial.
Texto – Questão 2 – CESPEICMBio
Se
a
Dinamarca
tivesse
seguido a corrente rodoviária
dominante desde a década de 60
do século passado, nunca viraria
um modelo de planejamento
urbano. Em uma época em 4 que
parecia
fazer
mais
sentido
priorizar o trânsito de carros,
Copenhague apostou na criação
da primeira rua para pedestres do
país. Antes de se tornar o maior
calçadão da Europa, com 7 um
quilômetro de extensão, a Strøget
era uma rua comercial dominada
por automóveis, assim como todo
o centro da cidade. O arquiteto
por trás da iniciativa, Jan Gehl,
acreditava que os 10 espaços
urbanos deveriam servir para a
interação social.
Na época, foi criticado pela
imprensa e por comerciantes, que
ponderavam que as pessoas não
passariam muito tempo ao ar 13
livre em uma capital gélida.
Erraram. As vendas triplicaram, e
a rua de pedestres foi ocupada
pelos moradores. A experiência
reforçou as convicções de Gehl,
que defende o planejamento 16
das cidades para o usufruto e o

conforto das pessoas. Camilo
Gomide. Cidades prazerosas. In:
Planeta,
fev./2014
(com
adaptações)

É objetivo do texto defender a
ideia de que comerciantes do
mundo inteiro podem triplicar seu
faturamento caso seja adotado o
modelo de planejamento urbano
da Dinamarca.

Texto – Questão 3 – CESPE ICMBio
As palavras estampadas na
bandeira
nacional
poderiam
receber o complemento de um
adjetivo, diante do arcabouço de
ideias e discussões que tratam do
futuro do 4 planeta. A depender
da contribuição de especialistas
em desenvolvimento sustentável
da Universidade de Brasília, o
lema de 1889, inspirado nos
conceitos positivistas do francês 7
Augusto Comte, teria a seguinte
redação: “Ordem e um Novo
Progresso”. Essa renovação de
ideias, entretanto, precisa do
apoio das novas gerações, pois o
cenário mundial atual, e do 10
Brasil em particular, é muito
diferente do registrado há duas
décadas, por exemplo.
Na configuração geopolítica do
século XXI, a supremacia dos
Estados Unidos da América e da
13 Europa é confrontada pelo
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dinamismo econômico de nações
como a China, Índia, África do Sul
e o próprio Brasil. O sobe e desce
na disputa por espaço em debates
estratégicos
em
nível
16
internacional deu maior peso à
palavra
de
países
em
desenvolvimento nas questões da
sustentabilidade.
João
Campos.
Uma
nova
educação
para
um
novo
progresso. In: Revista Darcy,
jun./2012 (com adaptações)
A ideia principal do texto é
defender a revisão do lema
estampado na bandeira nacional
brasileira.

Texto – Questão 4 - CESPE –
PF-AGENTE
Imigrantes ilegais, os homens
e as mulheres vieram para Prato,
na
Itália,
como
parte
de
snakebodies
liderados
por
snakeheads na Europa. Em outras
palavras, fizeram a perigosa 4
viagem da China por trem,
caminhão, a pé e por mar como
parte de um grupo pequeno,
aterrorizado, que confiou seu
destino a gangues chinesas que
administram as maiores redes 7
de contrabando de gente no
mundo. Nos locais em que suas
viagens começaram, havia filhos,
pais, esposas e outros que
dependiam
deles
para
que
enviassem dinheiro. No destino,

10 havia
anúncios
empregos
esperança

paredes cobertas com
de mau gosto de
que representavam a
de uma vida melhor.

Pedi a um dos homens ao lado
da parede que me 13 contasse
como tinha sido sua viagem. Ele
objetou. Membros do snakebody
têm de
jurar
segredo
aos
snakeheads que organizam sua
viagem. Tive de convencê-lo,
concordando em usar um 16
nome falso e camuflar outros
aspectos de sua jornada. Depois
de uma série de encontros e
entrevistas, pelos quais paguei
alguma coisa, a história de como
Huang chegou a Prato 19 emergiu
lentamente.
James Kynge. A China sacode o
mundo. São Paulo: Globo, 2007
(com adaptações).
O
texto
é
narrativo
e
autobiográfico, o que se evidencia
pelo uso da primeira pessoa do
singular no segundo parágrafo,
quando é contado um fato
acontecido ao narrador.
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