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Atenção: Para responder às questões de números 1 a 6, considere o texto abaixo. 
 

Cidades inteligentes, até demais 
 

O conceito de “cidade inteligente” se popularizou como estratégia de solução e gerenciamento 
de problemas urbanos. Diz respeito à confluência de informação que circula em grandes cidades e ao 
uso da tecnologia para automatizar a gestão de setores urbanos, desde bases de dados de saúde e 
educação públicas, por exemplo, até os dados pessoais que circulam em redes sociais e aplicativos 
móveis. O advogado Cristiano Therrien, pesquisador em Direito da Tecnologia na Universidade de 
Montreal, no Canadá, conversou com o Observatório da Privacidade e Vigilância sobre o tema. 
 
Observatório da Privacidade e Vigilância: O que é uma cidade inteligente? 
Cristiano Therrien: Cidades inteligentes, cidades conectadas, cibercidades, cidades responsivas, são 
muitas as nomenclaturas usadas para destacar a dimensão informativa da cidade. Quando usamos essa 
terminologia, falamos da cidade enquanto um espaço de fluxos. A maioria das tecnologias necessárias 
para as cidades inteligentes já são viáveis economicamente em todo o mundo − fácil acessibilidade da 
computação em nuvem, dispositivos baratos de internet, sistemas de TI cada vez mais flexíveis. As duas 
cidades mais destacadas nos estudos de cidades inteligentes são Londres e Barcelona. Há experiências 
importantes em cidades brasileiras também. 
 
OPV: A ideia de cidade inteligente sempre aparece relacionada à abertura de bases de dados por 
parte dos órgãos públicos. Você pode falar sobre isso? 
 
CT: Encontramos muitas experiências diferentes em andamento nas cidades: uma parte prioriza a 
transparência como meio de prestação de contas e responsabilidade política frente à sociedade civil, 
como a ideia de governo aberto; outra parte prioriza a participação popular através da interatividade, bem 
como a cooperação técnica para o reuso de dados abertos por entidades e empresas. 
Mas, se pensarmos na alternativa de projetos de cidades inteligentes que não envolvam políticas públicas 
de dados abertos, que não prestem conta detalhada de suas atividades, ao mesmo tempo em que 
disponham dos sofisticados sistemas para o gerenciamento de dados de cidadãos em larga escala, 
encontraremos condições para o surgimento de um estado de vigilância e controle, pondo em risco as 
liberdades individuais. 
Em nome da eficiência administrativa, podem-se armazenar, por exemplo, enormes massas de dados 
de mobilidade urbana (placas e identificação por radiofrequência em veículos, passes e GPS em ônibus), 
cujos bancos de dados podem ou não intencionalmente identificar seus usuários. Dados de mobilidade 
são de grande utilidade pública e podem ser “anonimizados” (ter os seus identificadores pessoais 
eliminados) e abertos. Contudo, existem estudos que apontam que bastariam meros quatro pontos de 
dados para identificar os movimentos de uma pessoa na cidade. 
 

(Adaptado de: “Observatório da Privacidade e Vigilância”. Disponível em: www.cartacapital.com.br/sociedade/cidades-
inteligentes-atedemais. Acesso em: 18.01.2016.) 

 
 
01. O conceito de “cidade inteligente” envolve, entre outros, 
 
(A) a ideia de governança transparente, que equivale ao tratamento consensual dado a questões de 
ordem pública. 
(B) a solução de problemas públicos, por meio da contratação de consórcios privados ofertados em 
ambiente virtual. 
(C) o registro e a circulação de dados informatizados, visando ao atendimento de demandas da 
administração pública. 
(D) o rastreamento de indivíduos, promovido por empresas especializadas em prevenir a violência em 
meios digitalizados. 
(E) a eficiência administrativa, obtida pela criação de aplicativos móveis que priorizem a troca de dados 
pessoais. 
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02. Segundo Cristiano Therrien, o uso da tecnologia para controlar o fluxo de informação em setores 
urbanos pode: 
 
(A) fragilizar o arquivamento da documentação dos indivíduos, pois grandes massas de dados podem 
ser facilmente eliminadas. 
(B) favorecer o transporte público, na medida em que o deslocamento dos cidadãos fique circunscrito a 
quatro pontos de dados. 
(C) criar condições que favoreçam a participação popular no governo, contanto que exista um estado de 
vigilância e controle dos cidadãos. 
(D) resultar no tratamento dos cidadãos de modo pouco humanizado, devido à maneira anônima como 
seus dados são partilhados. 
(E) incorrer no cerceamento da autonomia dos cidadãos, caso não haja políticas públicas que regulem o 
gerenciamento de dados. 
 
 
03. No contexto da frase, o segmento sublinhado tem seu sentido expresso entre colchetes em: 
 
(A) Diz respeito à confluência de informação que circula em grandes cidades e ao uso da tecnologia para 
automatizar a gestão de setores urbanos... [finalidade] 
(B) Quando usamos essa terminologia, falamos da cidade enquanto um espaço de fluxos. [proporção] 
(C) ... fácil acessibilidade da computação em nuvem, dispositivos baratos de internet, sistemas de TI 
cada vez mais flexíveis. [partição] 
(D) ... outra parte prioriza a participação popular através da interatividade, bem como a cooperação 
técnica... [afirmação] 
(E) ... podem-se armazenar, por exemplo, enormes massas de dados de mobilidade urbana [...], cujos 
bancos de dados podem ou não intencionalmente identificar seus usuários. [condição] 
 
 
04. O acréscimo de uma vírgula após o termo sublinhado não altera o sentido nem a correção do trecho: 
 
(A) A ideia de cidade inteligente sempre aparece relacionada à abertura de bases de dados por parte 
dos órgãos públicos. (4º parágrafo) 
(B) Há experiências importantes em cidades brasileiras também. (3º parágrafo) 
(C) ... uma parte prioriza a transparência como meio de prestação de contas e responsabilidade política 
frente à sociedade civil, como a ideia de governo aberto... (5º parágrafo) 
(D) ...outra parte prioriza a participação popular através da interatividade, bem como a cooperação 
técnica para o reuso de dados abertos por entidades e empresas. (5º parágrafo) 
(E) Contudo, existem estudos que apontam que bastariam meros quatro pontos de dados para identificar 
os movimentos de uma pessoa na cidade. (7º parágrafo) 
 
 
05. Mas, se pensarmos na alternativa de projetos de cidades inteligentes que não envolvam políticas 
públicas de dados abertos, que não prestem conta detalhada de suas atividades, ao mesmo tempo em 
que disponham dos sofisticados sistemas para o gerenciamento de dados de cidadãos em larga escala, 
encontraremos condições para o surgimento de um estado de vigilância e controle... 
 
Preservando-se a correlação entre as formas verbais, os elementos destacados podem ser substituídos, 
respectivamente, por: 
 
(A) pensaremos − envolviam − prestavam − disponham – encontremos. 
(B) pensamos − envolvem − prestam − dispunham – encontrávamos. 
(C) pensemos − envolveriam − prestariam − disporiam – encontrássemos. 
(D) pensássemos − envolvessem − prestassem − dispusessem – encontraríamos. 
(E) pensávamos − envolveram − prestaram − disporam – encontramos. 
 



 

NEAF Concursos – Av. São Luís, 86 - 2° andar – República - São Paulo - SP  

 Tel. (11) 3129-4356 ou (11) 3231-0029 
 

TRF 3ª REGIÃO 

TÉCNICO JUDICIÁRIO – APOIO ESPECIALIZADO 
Prof.º João Marcos de Camillis Gil 

www.neafconcursos.com.br 

 
 

3 

 

06. A alternativa em que a expressão sublinhada pode ser substituída pelo que se apresenta entre 
colchetes, respeitando-se a concordância, e sem quaisquer outras alterações no enunciado, é: 
 

(A) A maioria das tecnologias necessárias para as cidades inteligentes já são viáveis economicamente 
em todo o mundo... [viável] 
(B) A ideia de cidade inteligente sempre aparece relacionada à abertura de bases de dados por parte 
dos órgãos públicos. [relacionado] 
(C) Em nome da eficiência administrativa, podem-se armazenar, por exemplo, enormes massas de dados 
de mobilidade urbana... [são possíveis] 
(D) ...desde bases de dados de saúde e educação públicas, por exemplo, até os dados pessoais... 
[pública] 
(E) Contudo, existem estudos que apontam que bastariam meros quatro pontos de dados... [bastaria] 
 
 
07. A frase cuja redação está inteiramente correta é: 
 

(A) Obtido pela identificação por radiofrequência, os dados das placas de veículos são passíveis em 
oferecer informações valiosas acerca dos motoristas. 
(B) Na cidade inteligente, a automatização da gestão de setores urbanos são facilitadores de serviços 
imprecindíveis, como saúde, educação e segurança. 
(C) Londres e Barcelona estão entre as cidades que mais destaca-se em termos de inteligência, com 
avançados centros de operação de dados. 
(D) São necessários viabilizar projetos de cidades inteligentes, amparados em políticas públicas que 
salvaguardam os dados abertos dos cidadãos. 
(E) O aprimoramento de técnicas de informatização de dados permitiu que surgisse um novo conceito 
de cidade, concebido como espaço de fluxos. 
 
 
Atenção: Para responder às questões de números 8 a 11, considere o texto abaixo. 
 

Abraçando árvore 
 

Não era uma felicidade eufórica, estava mais pra uma brisa de contentamento, como se eu 
bebesse vinho branco à beira-mar. Eu tinha acordado cedo naquela sexta − e acordar cedo sempre me 
predispõe à felicidade. O trabalho havia rendido bem e, antes do fim da manhã, já tinha acabado de 
escrever tudo o que me propusera para o dia. À uma, fui almoçar com o meu editor. Ele estava com 
alguns capítulos do meu livro novo desde dezembro e eu temia que não tivesse gostado. Gostou. 
Comemos um peixe na brasa − peixe e brasa também costumam me predispor à felicidade − e como era 
sexta-feira, e como somos amigos, e como comemorávamos essa pequena alegria que é uma parceria 
funcionar, brindamos com vinho branco − não à beira-mar, mas à beira do Cemitério da Consolação, que 
pode não ter a grandeza de um Atlântico, mas também tem lá os seus pacíficos encantos. 

Saí andando meio emocionado, meio sem rumo pela tarde ensolarada e quando vi estava em 
frente à paineira da Biblioteca Mario de Andrade. É uma árvore gigante, que provavelmente já estava ali 
antes do Mario de Andrade nascer, continuou ali depois de ele morrer e continuará ali depois que todos 
os 18 milhões de habitantes que hoje perambulam pela cidade de São Paulo estiverem abaixo de suas 
raízes. Talvez tenha sido o assombro com essa longevidade, talvez acordar cedo, talvez os elogios ao 
livro, e o vinho certamente colaborou: fato é que senti uma súbita vontade de abraçar aquela árvore. 

Acho importante deixar claro, inclemente leitor, que não sou do tipo que abraça árvore. Na 
verdade, sou do tipo que faz piada com quem abraça árvore. Se me contassem, até a última sexta, que 
algum amigo meu foi visto abraçando uma paineira na rua da Consolação eu diria, sem pestanejar: 
enlouqueceu. Mas... 

Olhei prum lado. Olhei pro outro. Tomei coragem e foi só sentir o rosto tocar o tronco para ouvir: 
“Antonio?!”. Era meu editor. Foram dois segundos de desespero durante os quais contemplei o distrato 
do livro, a infâmia pública, o alcoolismo e a mendicância, mas só dois segundos, pois meu inconsciente, 
consciente do perigo, me lançou a ideia salvadora. “Uma braçada”, disse eu, girando pra esquerda e 
envolvendo a árvore novamente, “duas braçadas e... três”. Então encarei, seguro, meu possível verdugo: 



 

NEAF Concursos – Av. São Luís, 86 - 2° andar – República - São Paulo - SP  

 Tel. (11) 3129-4356 ou (11) 3231-0029 
 

TRF 3ª REGIÃO 

TÉCNICO JUDICIÁRIO – APOIO ESPECIALIZADO 
Prof.º João Marcos de Camillis Gil 

www.neafconcursos.com.br 

 
 

4 

 

“Três braçadas dá o quê? Uns cinco metros de perímetro? Tava medindo pra descrever, no livro. Tem 
uma parte mais no fim em que essa paineira é importante”. 

Colou. Nos despedimos. Ele foi embora prum lado, a minha felicidade pro outro e agora estou 
aqui, já noite alta desta sexta-feira, tentando enfiar a todo custo um tronco de quase dois metros de 
diâmetro num livro em que, até então, não havia nem uma samambaia. 
 

(Adaptado de: PRATA, Antonio. Disponível em: www.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2016/01/1730364-
abracando-arvore.shtml. Acesso em: 18.01.2016.) 

 
08. Para o autor, o ato de abraçar a paineira representou: 
 
(A) a possibilidade de acelerar a conclusão de seu novo livro, já que a árvore era o elemento que faltava 
para enriquecer sua história. 
(B) o transbordamento de um estado de exaltação em face da beleza natural que contrastava com o 
aspecto deprimente da cidade de São Paulo. 
(C) a expressão de um sentimento aprazível, que dá lugar à frustração e ao constrangimento após ser 
flagrado por seu editor. 
(D) o desfecho infeliz de uma manhã de projetos bem-sucedidos, em razão do qual seu trabalho se viu 
malogrado de modo irreversível. 
(E) a demonstração de seu amor pela cidade de São Paulo, a qual, por ser cosmopolita, serve de 
ambientação a seu novo livro. 
 
 
09. Considere as frases abaixo. 
 
I. O início do terceiro parágrafo expõe uma consequência para o que se conta no segundo. 
II. O quarto parágrafo apresenta uma ressalva para o que se relata no quinto. 
III. O sexto parágrafo enuncia uma consequência do que se revela no quinto. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, apenas. 
(E) III, apenas. 
 
 
10. Um fragmento do texto está adequadamente traduzido em: 
 
(A) ... acordar cedo sempre me predispõe à felicidade. / ... madrugar sempre me protela a alegria. (2º 
parágrafo) 
(B) Talvez tenha sido o assombro com essa longevidade... / Provavelmente tenha sido o susto com essa 
magnanimidade... (3º parágrafo) 
(C) Então encarei, seguro, meu possível verdugo... / Então enfrentei, firme, meu possível carrasco... (5º 
parágrafo) 
(D) ... eu temia que não tivesse gostado. / ... eu presumia que não tivesse vislumbrado. (2º parágrafo) 
(E) Acho importante deixar claro, inclemente leitor... / Considero relevante elucidar, transigente leitor... 
(4º parágrafo) 
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11. Foram dois segundos de desespero durante os quais contemplei o distrato do livro, a infâmia pública, 
o alcoolismo e a mendicância... 
 

Transpondo-se para a voz passiva o verbo sublinhado, a forma resultante será: 
 

(A) contemplavam-se. 
(B) foram contemplados. 
(C) contemplam-se. 
(D) eram contemplados. 
(E) tinham sido contemplados. 
 
 
12. O sinal indicativo de crase está empregado corretamente em: 
 

(A) Não era uma felicidade eufórica, semelhava-se mais à uma brisa de contentamento. 
(B) O vinho certamente me induziu àquela súbita vontade de abraçar uma árvore gigante. 
(C) Antes do fim da manhã, dediquei-me à escrever tudo o que me propusera para o dia. 
(D) A paineira sobreviverá a todas às 18 milhões de pessoas que hoje vivem em São Paulo. 
(E) Acho importante esclarecer que não sou afeito à essa tradição de se abraçar árvore. 
 
 
13. Está correta a redação da seguinte frase. 
 

(A) No futuro, quando todos os que hoje circulam por São Paulo, já não estiverem mais aqui a paineira 
continuará a presenciar, as transformações em que o progresso sujeita a cidade. 
(B) Há pessoas que se reúnem em parques com o simples propósito de abraçar árvores, alegando de 
que essa é uma prática terapeutica, que combate o estress e a depressão. 
(C) Os trabalhadores de São Paulo frequentemente, passam pela paineira da Biblioteca Mario de 
Andrade e não reparam de que se trata de uma árvore centenária, que está ali antes deles. 
(D) Ao se deparar com seu editor, Antonio teve a ideia de convencer-lhe de que a árvore estava sendo 
estudada por que faria parte de seu livro e, para tanto era necessário medir o seu perímetro. 
(E) Por abrigar esculturas de insignes artistas brasileiros, o Cemitério da Consolação tornou-se um 
importante ponto turístico da cidade de São Paulo, do qual os paulistanos se orgulham. 
 
 
Atenção: Para responder às questões de números 14 e 15, considere o texto abaixo. 
 

Bem no fundo 
no fundo, no fundo, 

bem lá no fundo, 
a gente gostaria 

de ver nossos problemas 
resolvidos por decreto 
a partir desta data, 

aquela mágoa sem remédio 
é considerada nula 

e sobre ela − silêncio perpétuo 
extinto por lei todo o remorso, 

maldito seja quem olhar pra trás, 
lá pra trás não há nada, 

e nada mais 
mas problemas não se resolvem, 

problemas têm família grande, 
e aos domingos saem todos passear 

o problema, sua senhora 
e outros pequenos probleminhas. 

 

(LEMINSKI, Paulo. Poesia contemporânea. Instituto Cultural Itaú. São Paulo: ICI, 1997, p. 61. [Cadernos Poesia Brasileira; v. 
4]) 
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14. Para o poeta, 
 
(A) problemas coletivos só vão se resolver com a cooperação dos indivíduos. 
(B) problemas familiares tornam-se insolúveis se destituídos da mediação das leis. 
(C) problemas pessoais se agravam quando sua resolução não é imediata. 
(D) problemas estruturais não se resolvem por meio de regulamentações. 
(E) problemas sociais não podem ser resolvidos senão com a intervenção do governo. 
 
 
15. Preservando a relação de sentido, o segundo verso da última estrofe pode ser introduzido por: 
 
(A) todavia. 
(B) contudo. 
(C) que. 
(D) conquanto. 
(E) não obstante. 
 
 


